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Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Seelze
W

dniach 30.08.-02.09.2013 r. odwiedziła gminę Mosina 8-osobowa delegacja z partnerskiej gminy Seelze
w Niemczech. Zaproszenie Burmistrz Zofii Springer przyjęli: Detlef Schallhorn – Burmistrz Seelze, Gerold Papsch- Przewodniczący Rady, Wilfried Nickel – z-ca Burmistrza i sołtys wsi Lohnde,
ks. Norbert Mauerhof z parafii rzymsko-katolickiej w Seelze, Werner Stalke reprezentujący Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Alfred
Blume – komendant Straży Pożarnej w Seelze oraz radny, a także
Andreas Köhler oraz Maria Baumeister z Urzędu Miasta Seelze.
W sobotę 31 sierpnia w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej budynku zaplecza sportowego Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy
ul. Konopnickiej. W spotkaniu z gośćmi z gminy Seelze udział
wzięli przedstawiciele władz i urzędów mosińskich. Burmistrz
Zofia Springer powitała gości, a następnie przedstawiła osoby
reprezentujące gminę Mosina. Burmistrz Detlef Schallhorn, również zaprezentował skład delegacji niemieckiej.
Spotkanie rozpoczęto miłym akcentem – przekazaniem przez
burmistrza Schallhorna kwoty 500 Euro dla Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie. Środki te zostały zebrane przez Spółdzielnię Socjalną z Seelze, która w maju tego roku wzięła udział
w imprezie pod hasłem „Wszyscy siedzimy w jednej łódce dla
więcej tolerancji” odbywającej się w Hanowerze. Podczas tego
wydarzenia pracownicy spółdzielni sprzedawali własnoręcznie ugotowany bigos. Dyrektor przedszkola Elżbieta Jędrowiak
dziękując za ten miły gest powiedziała, że środki te zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.
Głównym przedmiotem sobotniego spotkania było omówienie możliwości rozszerzenia współpracy obu gmin o nowe

obszary takie jak: sołectwa, straż pożarna oraz sport. Przedstawiciele duchowieństwa mieli zaś okazję do rozmów na tematy
związane z Kościołem.
Uczestnikom spotkania przedstawiono kilka prezentacji.
Burmistrz Zofia Springer omówiła prezentację dotyczącą gminy Mosina, która zawierała m.in. informacje dotyczące liczby
mieszkańców, rozwoju sołectw, inwestycji oraz atrakcji turystycznych w gminie. Następnie Naczelnik OSP w Mosinie – Michał Kołodziejczak zaprezentował działania Straży Pożarnej na
terenie gminy. Również komendant Alfred Blume przybliżył
uczestnikom spotkania strukturę oraz zadania realizowane
przez strażaków w gminie Seelze. Ostatnią prezentację dotyczącą bazy sportowej na terenie gminy Mosina omówił kierownik
OSiR – Waldemar Demuth. Uczestnicy spotkania żywo dyskutowali na temat możliwości rozszerzenia współpracy gmin o nowe
obszary. Włodarze obu gmin wyrazili nadzieję, na pomyślną realizację podjętych planów.
Spotkanie zakończyło zwiedzanie budynku OSiR przy ul. Konopnickiej oraz prezentacja stadionu i boiska treningowego.
Następnie goście udali się na krótki spacer na trasie, którego
znalazła się m.in. Galeria Miejska, Izba Muzealna, Skwer Eleganta oraz Pl. 20 Października.
Po południu delegacja z Seelze odwiedziła „Bocianowo”
w Świątnikach. Dzień zakończyła wycieczka na Stary Rynek
w Poznaniu.
W niedzielę 1 września przed południem delegacja z Seelze
uczestniczyła w wycieczce po gminie Mosina, która rozpoczęła
się od wizyty w siedzibie Państwowej oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej przy ul. Śremskiej oraz pokazu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Następnie goście zwiedzili szkołę przy ul. Krasickiego
oraz kompleks boisk sportowych ORLIK. Delegacja z Niemiec
miała również okazję zobaczyć rozwój budownictwa mieszkaniowego w Krośnie oraz niedawno uruchomioną w tej wsi
pierwszą w gminie siłownię pod gołym niebem. Nowe miejsce
przeznaczone do kąpieli na Gliniankach oraz wieża widokowa
na Pożegowie wzbudziły duże zainteresowanie gości. Następnie delegacja z Seelze wraz z burmistrz Zofią Springer spotkała
się w świetlicy w Czapurach z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Mosinie - Waldemarem Waligórskim oraz przedstawicielami
tamtejszej Rady Sołeckiej. Prowadzone były rozmowy na temat
współpracy wsi Czapury oraz wsi Lohnde, której sołtys – Wilfried
Nickel już podczas ubiegłorocznej wizyty delegacji z Mosiny
w Seelze zadeklarował chęć nawiązania kontaktów z sołectwem
z gminy Mosina.
W godzinach popołudniowych przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy wraz z delegacją z partnerskiej gminy
Seelze, duchowieństwem oraz członkami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Mosina złożyli kwiaty
w 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod Pomnikiem
na Placu 20 Października w Mosinie. Po tej krótkiej uroczystości goście udali się do kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja,
gdzie wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony,
a następnie wraz z korowodem przeszli ulicami miasta do parku przy ul. Krotowskiego, gdzie uczestniczyli w obrzędach dożynkowych. Podczas tej uroczystości burmistrz Zofia Springer
odznaczyła burmistrza Seelze - Detlefa Schallhorna okolicznościowym medalem autorstwa Witolda Wilhelma, na pamiątkę
wieloletniej współpracy obu gmin.
Marlena Chmielewska
Urząd Miejski w Mosinie
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Nowa siedziba poświęcona

Z

końcem sierpnia została uroczyście otwarta nowa siedziba naszej redakcji. Mieści się ona teraz w Mosinie przy
ul. Wawrzyniaka 9. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz
obu gmin podkreślili, że nowy wygląd kamienicy, która liczy sobie przeszło 100 lat pięknie wpisuje się w poprawę wizerunku
miasta. Prowadzący imprezę Andrzej Kasprzyk ku zaskoczeniu
dziennikarzy gazety przypomniał wiele momentów związanych
z funkcjonowaniem GMP w Mosinie i Puszczykowie od 2007
roku i podziękował wszystkim za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wyraził też uznanie nowym właścicielom kamienicy
za odremontowanie budynku i uratowanie „kawałka historii”
(o Leonie Świetliku, który postawił dom w 1911 roku pisaliśmy
w poprzednim numerze).
Ks. proboszcz Edward Majka z właściwą sobie humorystyczną nutą, po poświęceniu budynku i odmówieniu modlitwy
zintegrował gości i pociągnął do śpiewu w różnych językach,
najpierw po łacinie (tutaj pomagała księdzu tylko prezes mosińskiego chóru – Bronia Dawidziuk, kiepsko u nas z łaciną), potem
po polsku (śpiewali wszyscy), a na koniec ks. proboszcz wyraził
przekonanie, że tego języka uczyliśmy się prawie wszyscy i ku
ogólnemu rozbawieniu zaśpiewał po … rosyjsku. Może i pamiętamy trochę ten język, ale nikt nie był w stanie dorównać naszemu proboszczowi ani znajomością słów pieśni, ani głosem.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczczenie
ważnego w życiu gazety momentu, a czytelnikom obiecujemy
uczciwą pracę i dbałość o etykę zawodową w relacjonowaniu
wydarzeń z życia gmin oraz rzetelność w pracy dziennikarskiej.
Redakcja
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Dożynki w Krośnie
N

iezwykle udane i piękne były w tym roku dożynki w Krośnie. Wzięły w nich także udział wsie Drużyna, Borkowice i Nowinki. Sołtysi tych wiosek stanęli na wysokości zadania
i przygotowali wspaniałą imprezę, co podkreślił ks. proboszcz
Paweł Kujawa podczas uroczystej Mszy św. dziękczynnej. Ważnym podkreślenia jest też fakt, że ostatnie dożynki w Krośnie
odbyły się w 1965 roku i od tej pory nikt nie podjął się ich zorganizowania. Tym bardziej sołtysi wsi a także sami mieszkańcy,

którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowania zasługują na wielkie uznanie. Impreza po Mszy św. przeniosła się (goście pojechali bryczkami zaprzężonymi w konie, samochodami
i pieszo) do Rio Grande w Kosinku, gdzie bawiono się do późnych godzin. Nie trzeba dodawać, że na tę okazję przygotowano same smakołyki, miejscowe panie zaimponowały wszystkim
wielkim talentem kulinarnym; pomijając świetne ciasta bigos
był taki, że powiedzieć: palce lizać, to za mało...
Miłym akcentem muzycznym był występ zespołu ludowego
z Wrześni oraz Orkiestry Dętej z Mosiny.
(red.)
Dla wielu dzieci i dorosłych wakacyjny czas się już skończył, ale nie wakacyjna radość! Dnia 31 sierpnia Zarząd
Osiedla nr 6 "za Moreną" po raz kolejny
zorganizował dla swoich mieszkańców
piknik z okazji zakończenia wakacji.

O

statni weekend sierpnia obfitował
w wiele atrakcji dla mieszkańców
naszego osiedla. W przeddzień gminnych
dożynek, na pięknym zielonym skwerze
przy placu zabaw na ulicy Powstańców
Wielkopolskich, mieszkańcy i ich goście
mogli bardzo miło spędzić czas. Dzięki
wsparciu firm z terenu naszego osiedla,
nagrody oraz organizacja imprezy była
wyśmienita. Chyba najbardziej atrakcyjną nagrodę stanowił rower górski. Wystarczyło wykazać się wiedzą, szczęściem
oraz celnym okiem podczas konkursu
rzutów do kosza i już można było opuścić
festyn na dwóch kółkach. W zawodach
strzeleckich nagrodę -robot kuchenny
- wygrał Michał Kałużny, dystansując
pozostałych konkurentów dzięki trzem
celnym strzałom oddanym z wiatrówki.
W mini turnieju ping-ponga 12 osób rywalizowało o tytuł Ping-pong Majstra letniej edycji – po zaciętej walce zdobył go
Szymon Zimowski.
Dzieci oraz dorośli brali aktywnie udział
w konkursach prowadzonych przez panie
Izę i Małgosię. Nagrody przyznawano za
m.in. bieg w specjalnych goglach imi-

Opuścić festyn na dwóch kółkach
tujących stan upojenia, bieg narciarski,
śpiewanie czy wyścigi w workach. Wśród
atrakcji dla dzieci była możliwość pomalowania twarzy – pani Karolina umiejętnie zmieniała dzieciaki w postacie z kreskówek.
Podczas osiedlowych zmagań czas
umilała nam muzyka oraz słodkości od
zaprzyjaźnionych lokalnych piekarni,
a kulinarnym gwoździem programu była
przepyszna grochówka. Niezwykłą atrakcją była również przyczepa, w której dzieci za pomocą łuku mogły „ustrzelić wilka”,
który uciekł z lasu.

Mamy nadzieję, że kolejne inicjatywy
spotkają się z równie dużym zainteresowaniem. Już na początku przyszłego roku
zapraszamy wszystkich na II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego!.
Zapraszamy wszystkich na osiedlową
stronę
www.facebook.com/osiedle.zamorena
Dominik Michalak
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w ten projekt w szczególności firmom: Sponsor
nagrody głównej – Sklep Kleks – zabawki artykuły szkolne i biurowe,
Przychodnia
Medicomplex,
ELMAR Centrum Instalacji
Grzewczych Sanitarnych i Gazowych filia w Mosinie, Bistro
FUX, U Kasi – artykuły gospodarstwa domowego – pasaż
JAKON, Zwierzolandia – pasaż
JAKON, restauracja ADAMO,
Salon meblowy Rejak, „LIMARO” Tymińska, Mania - Zakład
Produkcji Artykułów Spożywczych, Kantor Wymiany Walut
UNO Dworzec Główny PKP
Poznań, salon fryzjerski GOLDWELL, salon kosmetyczny
Bellaris, piekarnia/cukiernia
Tosmak.
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F

antastyczna inicjatywa, tym bardziej, że czymś takim niewiele miejscowości w Polsce może się poszczycić. Zawdzięczamy to paniom Marii Stachowiak i Jagience Byrdzie-Drożdżal
z Poznania (mama i córka), które podjęły się wyjątkowego, nawet
na skalę europejską wyzwania. Uruchomiły w Mosinie kolej drezynową, która z pewnością będzie nie lada atrakcją dla mieszkańców i turystów. Przejechaliśmy trasę Mosina Pożegowo torami,
które okazują się być w dobrym stanie, pomimo że zbudowane
zostały jeszcze przez Niemców na początku ubiegłego wieku.
Droga wiodła przez Wielkopolski Park Narodowy, wśród lasów,
wzdłuż jeziora Budzyńskiego. Zatrzymaliśmy się na otoczonym
zielenią peronie stacji Osowa Góra, obejrzeliśmy zniszczoną, metalową wiatę z lat sześćdziesiątych oraz totalnie zdewastowane
szalety i budyneczek kasy kolejowej z 1912 r. To nic, że wszystko
nosi piętno zamierzchłych czasów, butelka po piwie postawiona
przy okienku dawnej kasy wskazywała na jakąś tam używalność
starego dworca... byliśmy oczarowani.
Podziwiając uroki odbyliśmy mały spacer do jeziora Kociołek

Inauguracyjny przejazd

Ruszyła kolejka drezynowa
i Ludwikowa. Można oczywiście stamtąd pójść dalej do jez. Góreckiego lub trasą spacerową w dowolnym kierunku. Wycieczkę
drezyną można także łączyć z marszem szlakami turystycznymi.
O tym, kto napędzał pojazd siłą własnych mięśni nie będziemy
pisać... Ochotę mieli wszyscy, bo nie jest to wcale wielki wysiłek.
Mosińskie drezyny będą regularnie kursować między Puszczykówkiem i Osową Górą (bilety w cenie 4 zł dla dzieci, młodzieży
i emerytów oraz 6 zł dla dorosłych).
Jak narodził się ten pomysł, jak się realizował i jak wyglądała
droga właścicielek, które potrafiły pokonać wszystkie problemy
i zawiłości prawne, i doprowadziły do otwarcia „firmy”, która bez
wątpienia będzie jedyna w promieniu dziesiątek kilometrów? Posłuchajmy.

Maria Stachowiak i Jagienka Byrda-Drożdżal

Jesteśmy na stacji Mosina Pożegowo, u zbiegu ulic Budzyńskiej
i Kołłątaja. Tutaj wsiada się do kolejki drezynowej.
– W przyszłym roku planujemy zrobić pierwszy przystanek
w Puszczykówku, w okolicy nastawni – opowiada Maria Stachowiak. – Drezyny będą jeździć przez Pożegowo do Osowej Góry
i z powrotem. Tam zostaną obrócone, nie jest to żaden kłopot,
bowiem każda drezyna posiada specjalną obrotnicę. Kursy rozpoczniemy, kiedy będzie już oficjalna zgoda, mam nadzieję, że
niedługo, aczkolwiek będzie to otwarcie bez fajerwerków. Sezon
właściwie już się kończy i tak naprawdę rozmawiamy o przyszłym
roku. Teraz jeździć będziemy tak często, jak aura na to pozwoli,
według ustalonego rozkładu jazdy. Wsiadać będziemy tutaj przy
ul. Budzyńskiej. Pojedziemy w kierunku Puszczykowa lub Osowej
Góry. W Osowej Górze można wysiąść i pójść na spacer np. na
wieżę widokową w Pożegowie, do Ludwikowa, nad jezioro Kociołek, Góreckie lub jeszcze dalej i wrócić na wybraną w rozkładzie
jazdy godzinę powrotną.
Na trasie przejazdu będą wymuszone postoje, np. przy Szosie
Poznańskiej. Tam będę zatrzymywać ruch samochodów, jestem
przeszkolona i mam na to pozwolenie.
Mankamentem, o którym chciałabym powiedzieć są ciągle
jeszcze zalegające śmieci, które mieszkańcy przez lata wyrzucali
na tory i pobocza. Były ich tony, zbierałyśmy z córką na ile sił starczyło, ale jeszcze w krzakach mnóstwo ich zostało. Jest mi wstyd,
spodziewamy się gości z zagranicy. Naprawdę są to potworne
ilości komunalnych odpadów, często worki foliowe już się zlasowały śmieci rozsypały i mogą stać się poważnym zagrożeniem
epidemiologicznym.
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Jak narodził się pomysł?
– Pomysł powstał dość dawno podczas spaceru po pradolinie
Noteci, gdzie znajomi, zaprosili nas na spacer nieużywanymi torami. Tory przebiegały szczytem wzgórza, z którego rozciągał się
malowniczy widok. Był maj, gniazdowały już bociany i ten widok
z góry był niesamowity, zaglądaliśmy bocianom do gniazd. Patrzyliśmy na czubki drzew i na dachy domów wioski położonej
u stóp wzgórza. Żałowaliśmy, że tak mało ludzi może ten wspaniały widok podziwiać. Pomyślałam wtedy, że tymi torami powinna
jeździć drezyna. Wróciłam do Poznania i poszłam do PKP zapytać
o możliwość wydzierżawienia tych torów pod kolej drezynową.
Okazało się to niemożliwe. Ale sam pomysł pozostał, zaczęłam
szukać dalej i dzięki życzliwym podpowiedziom prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kolei w Grodzisku Wlkp. trafiłam tutaj.
Od 1912 roku jeździł tędy regularnie pociąg z Poznania do Osowej Góry. Wówczas ta stacja nazywała się Ludwikowo. Trwało to
do 1999 roku, jeszcze w 2000 r. jeździł pociąg towarowy i wtedy
już nastąpił definitywny koniec. Swego czasu trasa była bardzo
uczęszczana, mnóstwo ludzi jeździło do Parku i nad jezioro Góreckie. Szlak cieszył się ogromnym powodzeniem. Pociąg jeździł
często, szczególnie w dni świąteczne. Potem, kiedy powstał Wielkopolski Park Narodowy zamknięto kąpielisko, wprowadzono
rozmaite obostrzenia i trasa przestała być popularna. Ponadto
ruch samochodowy zrobił swoje.

Kasa dworca

Wandaloodporna wiata
Jesteśmy na stacji Osowa Góra. Dworzec jest mocno zdewastowany, ale solidna budowla w znacznym stopniu oparła się

Odwracamy ręcznie drezynę i wracamy do Mosiny

rękom wandali. Pomimo próby kradzieży stalowych elementów
konstrukcji wiata zachowała się, niestety w opłakanym stanie. Podobnie budynek WC i kasa kolejowa.
Pierwotnie stacja nazywała się Ludwikowo, od 1912 roku przyjeżdżali tu goście z Poznania (panie w krynolinach, panowie
w cylindrach) i szli stąd spacerem do pobliskiego Ludwikowa, które wówczas było uzdrowiskiem.

Na dworcu w Pożegowie

Pełna trasa mosińskiej drezyny to: Mosina Pożegowo – Puszczykówko i Mosina Pożegowo – Osowa Góra – Mosina Pożegowo.
Warto dodać, że oferta wzbogacana będzie o kolejne atrakcje
i jedną z możliwości zasugerował podczas przejażdżki komendant Straży Miejskiej w Mosinie, A. Woźniak:
– Można by wsiąść w Poznaniu do regularnie kursującej zabytkowej „ciuchci” relacji Wolsztyn – Poznań, wysiąść w Szreniawie
by odwiedzić wspaniały rolniczy skansen, spacerem (około 5 km.)
przejść przez WPN i zahaczając o wieżę widokową w Pożegowie
dojść do stacji na Osowej Górze, drezynami podjechać do Puszczykówka, by przesiąść się na pociąg do Poznania.
Świetna propozycja dla sympatyków kolei, ciekawych świata
i lubiących dłuższe spacery.
Przedsiębiorczym i miłym paniom Marii i Jagience serdecznie
gratulujemy świetnego pomysłu i życzymy sukcesu w działalności tej niespotykanej firmy.
(eb.)
Informacji na temat Kolei Drezynowej
udzielamy telefonicznie nr: 512 227 912,
a od 25 września uruchomiona zostanie strona
www.NaszeDrezyny.pl
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Bezpiecznie i nowocześnie
D

o nowoczesnych technologii ludzie podchodzą w różny
sposób. Jedni się ich boją, inni mają obawy dotyczące
prywatności, ale są też tacy, którzy używają ich codziennie. Okazuje
się, że można je też wykorzystać dla poprawy bezpieczeństwa i
komfortu życia. Jak? O tym rozmawiamy z Pawłem Szymańskim,
twórcą aplikacji OpiekunRodziny.pl.
– Nowoczesne technologie to zagrożenie czy szansa?
– Nowe rozwiązania elektroniczne dają ogromne możliwości. Wszystko
zależy od tego, jak je wykorzystamy. Owszem, z pomocą komputera,
mając odpowiednie umiejętności, można włamać się chociażby na konta
bankowe. Ale pozytywnych przykładów wykorzystania technologii jest
dużo, dużo więcej.
– Wasza aplikacja jest jednym z nich?
– Jak najbardziej. W Opiekunie Rodziny wykorzystujemy obecne w
codziennym życiu najnowsze technologie. Najważniejszy element to
geolokalizacja, dzięki której w dowolnej chwili można sprawdzić gdzie
przebywa druga osoba z zainstalowaną aplikacją.
– Kto i w jakim celu ktoś mógłby z tego skorzystać?
– Na przykład rodzice chcący wiedzieć gdzie jest ich dziecko – czy
wróciło już ze szkoły lub od znajomych. Taka usługa jest bardzo przydatna,
gdy nie możemy do niego zadzwonić lub napisać SMS, jesteśmy w pracy
albo po prostu nie chcemy go niepokoić telefonami. Czasem rodzice chcą
dać dziecku większą swobodę i nauczyć je samodzielności, ale wciąż
boją się o jego bezpieczeństwo. W takich sytuacjach będą spokojniejsi
mając pomoc w postaci usługi Opiekun Rodziny. Zresztą lokalizacja to nie
jedyna funkcja naszej usługi.
– W takim razie w jaki jeszcze sposób Opiekun Rodziny przydatny
w życiu rodzinnym?
– Dzięki naszej usłudze można między innymi wyznaczyć trasę dojazdu

do dziecka. Jeśli rodzice, mieszkający na przedmieściach, muszą odebrać
kilkoro dzieci z różnych miejsc w Poznaniu, to będzie dla nich ogromne
ułatwienie. Co więcej, w razie zagrożenia, dzięki naszej aplikacji, dziecko
może wezwać pomoc jednym przyciskiem SOS – rodzice zostaną o
tym powiadomieni natychmiast. Opiekun Rodziny pozwala też na
bezpłatne komunikowanie się mamy czy taty z dzieckiem za pomocą
wbudowanego komunikatora. Wszystko jest bardzo bezpieczne, bo
każdy numer dodawany do aplikacji podlega weryfikacji.
– Liczba funkcji jest zatem imponująca. Czy korzystanie z tego
typu usług jest kosztowne?
– Aplikację można pobrać bezpłatnie z serwisów Google Play, Windows
Phone czy App Store. Każdy użytkownik ma pełne dwa tygodnie na
bezpłatne sprawdzenie aplikacji. Jeśli po tym okresie stwierdzi, że jest to
przydatna usługa, dalsze korzystanie jest odpłatne, ale to niewielka kwota
– tylko 6 zł na miesiąc, a korzyści z zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa
i usprawnienia codziennych czynności są ogromne.
– Jaki sprzęt jest potrzebny do używania aplikacji?
– Bliski, którego lokalizację chcemy sprawdzić musi posiadać telefon
komórkowy z systemem Android, iOS lub Windows Phone. Co ważne,
nie musi to być najnowocześniejszy smartfon. Z usługi można również
korzystać na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.
– Na koniec warto zapytać co trzeba zrobić, żeby móc korzystać z
Opiekuna Rodziny.
– Najlepiej wejść na stronę www.OpiekunRodziny.pl. Są tam odnośniki do
serwisów, z których można pobrać aplikację. Później należy zarejestrować
się i zaprosić członków rodziny, z którymi chcemy współużytkować usługę.
Na stronie znajdują się też wszystkie informacje i instrukcje, jest również
adres e-mail, na który można wysłać ewentualne pytania.
Dziękuję za rozmowę.
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Forum wymiany
doświadczeń
D

wudziestego dziewiątego sierpnia 2013 r. w Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej w Chalinie, podczas Forum Wymiany Doświadczeń podpisano porozumienie między Powiatem
Poznańskim a Komendą Miejską Policji
w Poznaniu. Jest ono kontynuacją umowy zawartej w 2011 r. i ma na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy wymienionymi jednostkami. Porozumienie podpisali: ze strony Powiatu
Poznańskiego Jan Grabkowski, Starosta Poznański, natomiast ze strony Policji
mł. insp. Roman Kuster – Komendant
Miejski Policji w Poznaniu. Podczas dwudniowych warsztatów (29 – 30.08.2013 r.)
omówione zostały kwestie odnoszące się
do ochrony środowiska, wśród nich m. in.
zagadnienia dotyczące odpadów, form
ochrony przyrody, dzikich zwierząt, postępowania w sprawach awarii, a także tematy
obejmujące postępowanie policji w sytuacjach zagrożenia środowiska oraz procedury związane ze zgłaszeniem przestępstw
i wykroczeń.
W Forum Wymiany Doświadczeń uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Również w tym dniu zostało
podpisane porozumienie o współpracy
pomiędzy Powiatem Poznańskim a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony środowiska.
Dokument podpisali Jan Grabkowski,
Starosta Poznański i st. bryg. Witold Rewers, Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu. Wymiana

doświadczeń dotyczyła zakładów dużego ryzyka w aspekcie prawa ochrony
środowiska oraz ratownictwa podczas
poważnych awarii.
Problemy związane z odpadami w Aglomeracji Poznańskiej w powstałe wyniku
ostatniej reformy, zostały przedstawione
przez Przemysława Gonerę, członka zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Forum okazało się niezbędną rozszerzoną

płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami samorządowymi
powiatu a pracownikami policji i straży
pożarnej komend miejskich w Poznaniu.
Uczestnicy jednogłośnie wypowiedzieli
się za kontynuowaniem Forum Wymiany
Doświadczeń w okresach późniejszych.
Romuald Grabiak
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Szkolenie sołtysów w ramach programu PEPE
Szkolenie sołtysów w ramach programu PEPE (Promocja
ekologii poprzez edukację) odbyło się w dniach 22-23 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi
gospodarki odpadami w Aglomeracji Poznańskiej i samym
powiecie, programem likwidacji azbestu w powiecie poznańskim oraz różnicą między przepisami a rzeczywistością korzystania z zasobów środowiska.

S

zkolenie w Chalinie zostało zorganizowane przez Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W pierwszej kolejności sołtysowie z terenu powiatu mieli okazję wysłuchać wykładu dr Przemysława
Gonery ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej w Poznaniu na temat gospodarki odpadami na tym terenie, zapoznali się również z informacjami
o odpadach w powiecie poznańskim. Następnie sołtysowie wysłuchali wykładu dotyczącego sztandarowego programu likwidacji azbestu w powiecie. W trakcie szkolenia napisali test wiedzy na
temat korzystania z zasobów środowiska.
Punktem kulminacyjnym było spotkanie ze Starostą Poznańskim, Janem Grabkowskim, który objaśnił zebranym zasady
funkcjonowania służb ochrony środowiska w powiecie. Na zakończenie Starosta wręczył uczestnikom certyfikaty ukończenia
szkolenia „Promocja ekologii poprzez edukację”.
Anna Kozłowska
Gabinet Starosty
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kurcze blade, ale mi się kiedyś
przytrafiło, muszę ci koniecznie
wszystko opowiedzieć. Siedzę sobie na pomoście, wyobraź sobie, w normalny dzień,
bo wtedy mało ludzi i nikt nie przeszkadza.
Słoneczko pięknie świeci od samego rana
a ja w cieniu, prawda, spokojnie czekam,
co będzie. Jedno piwko, śniadanko, drugie
piwko, no relaks całkowity, żyć nie umierać.
Jestem w takim błogostanie, pełen dobroci i radości, że chociaż kilka ładnych płoci
mam w siatce. Spławik jakoś tak dziwnie
najpierw zatańczył, okręcił się w koło, raz,
drugi, „o nie” - myślę sobie – „pewno znowu
uklejki się nim bawią”. Nagle cyk i nie ma
go, wtedy zaraz zacinam i czuję, że mam,
ale jakoś dziwnie mocno szarpie, „co jest”
– sobie myślę – „takie wielkie płocie chyba
nie są”, więc zaczynam rutynowo zwijać zestaw, a tutaj bracie ciężko idzie, normalnie
nie mogę uciągnąć. To dawaj, zwalniam
hamulec i puszczam zestaw a żyłka ruszyła do przodu, więc znowu ja na hamulec,
a tutaj ciężar, że nigdy jeszcze takiej ryby
nie holowałem, chyba z pięć kilo, sobie
myślę może mieć, a podbierak na począt-

ku pomostu ze dwa kroki za mną, kurcze,
czuję że coś jest nie tak, chyba zaciął się
kołowrotek, nie mogę nim manewrować,
co tutaj robić, bo ryba w dalszym ciągu
ciągnie, żyłka się wydłuża a kołowrotek stoi
w miejscu. Z całej siły trzymam wędkę
i kombinuję, co począć. Nagle widzę wyraźnie, że nie żyłka się wydłuża, tylko pomost
robi się coraz dłuższy. Więc szybko nogą
staram się dosięgnąć ten nieszczęsny podbierak i wyciągam ją coraz dalej, bo w tym
czasie ryba jest coraz bliżej, chociaż nie zwijam zestawu, skoro kołowrotek nie działa.
Ja patrzę a to pomost się tak rozciągnął, że
normalnie jestem coraz bliżej mojej ryby,
chyba ma z 10 kilo, sobie myślę, bo jak smok
ciągnie a podbierak w tym czasie coraz dalej na początku pomostu leży, więc nogą
mocno wyciągam, żeby go dosięgnąć,
kiedy czuję, że złapał mnie kurcz i stoję
w takim rozkroku, a ryba coraz bliżej. Lada
moment może mi się wszystko zerwać, bo
na taką dużą dwunastokilową rybę nie miałem nawet haczyka odpowiedniego i kto
wie czy ona nie ma jeszcze więcej, bo tutaj
kolega złowił kiedyś szczupaka, dziewięć

Grupa Inicjatywna Baranówko – GIB
powstała w listopadzie 2011 roku. Zaczynem, który urósł do rangi stowarzyszenia i sprowokował grupę wspaniałych ludzi do działania była chęć
pomocy choremu sąsiadowi. Przeprowadzili zbiórkę funduszy na jego leczenie, potem kolejne zbiórki na rehabilitację...

nej sytuacji życiowej, ale także kulturalne
i edukacyjno-oświatowe przedsięwzięcia
adresowane do wszystkich grup wiekowych.
Do tej pory zorganizowali m.in.: spływ
kajakowy, dwie edycje. Była to też świetna przygoda i integracja z ludźmi, a
przede wszystkim szczytny cel; „Dla Marysi’’ (2012 r.) – pomoc dla dziewczynki
chorej na artrogrypozę; „Diagnozowanie
wad postawy u dzieci w wieku szkolnym”
(2013r); „GIBanie po kanale”, konkurs kajakowy podczas „Dni Mosiny” – również

I

tak to się zaczęło. Są skromni, nie pragną rozgłosu, nie chcą, aby wymieniać ich nazwiska. Są grupą sąsiadów,

kilo miał. Cały się spociłem i w takiej dziwnej pozycji z tą nogą do tyłu stoję, pomost
się sam przybliża cały czas do mojego karpia, tak sobie pomyślałem przez moment,
że to musi być karp, bo takiego dużego nigdy nie złowiłem. Nikogo nie ma w pobliżu
żeby mi pomógł i już miałem krzyknąć żeby
kogoś zawołać, kiedy usłyszałem głos mojej ślubnej i „Franek, tej Franek puść mnie,
no puszczaj mnie” i się obudziłem.
Marek Skierkowski w „Wielkim senniku”
bardzo szczegółowo tłumaczy nasze nocne zjawy i koszmary. Pod hasłem „karp” tak
podaje: „to znak, że mimo lekkomyślności
szczęście cię nie opuści; jeść karpia wróży
powodzenie w miłości i interesach (…)”.
eRCZe „Spławik”

olimpiady sportowej. A do tego „stajenne ABC”, czyli konie w roli głównej oraz
przygoda z fotografią.; wycieczka w Góry
Świętokrzyskie szlakiem Jagiełły, Długosza i oczywiście ojca Mateusza.
– Wszystkie inicjatywy są możliwe dzięki ludziom dobrego serca, pomocnikom,
kochanym darczyńcom, twierdzą ludzie
GIB-u. Są przede wszystkim mieszkańcami Baranówka. Ale nie tylko. Rozrastają
się osobowo i są wśród nich mieszkańcy
Mosiny, Poznania, Sowinek, Baranowa no
i krajkowianki!

Czy można więcej sobie życzyć?
znajomych, którym nie jest obojętny drugi
człowiek, często cierpiący, w potrzebie lub
zwyczajnie zagubiony... Krótko mówiąc
to zapaleńcy z mnóstwem pomysłów,
z pasją do ich realizowania, o pozytywnym nastawieniu do ludzi i otaczającego
świata, przepełnieni radością i tryskający
energią. To także wielbiciele przyrody,
szeroko rozumianej dobrej zabawy i lokalni patrioci.
– Inicjatywa, działanie, tworzenie,
organizowanie... Tak, to lubimy najbardziej!, wyjaśniają. Priorytetem dla nich
jest działalność charytatywna, polegająca na wspieraniu, niesieniu pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trud-

dwie edycje; „Mosina na dwóch kołach”
– rajd rowerowy śladami historii Mosiny;
Imprezy taneczne w tym „Czar PRL-u”,
czyli charytatywny bal przebierańców
z poprzedniej epoki; Kolędowanie w święto Trzech Króli jako ożywienie polskiej
tradycji Bożonarodzeniowej; „Przystań
wyobraźni- letnie warsztaty dla dzieci
i młodzieży z okolicznych miejscowości –
pięć dni super zabawy, odpoczynku i trochę edukacji, o którą w tym roku zadbała pani Paulina, nauczyciel i wspaniały
animator wolnego czasu. Każdego dnia
była inna tematyka zajęć. Od chemicznofizycznych zadań i doświadczeń, zabawy
sianem, po zmagania w konkurencjach

Ich twarze utrwalone na fotografii? Nie
mają, uświadomili sobie, że nie zrobili sobie wspólnego zdjęcia. Ale to nic. – Nasze
twarze odbijają się w uśmiechach dzieci,
w uścisku dłoni i miłej rozmowie, opowiadają. – To wystarczy. To my. Szukajcie nas
na Facebooku.
Nie jest łatwo napisać wyczerpujący
artykuł na temat takich ludzi. Nie mówiąc
o dodaniu zdjęcia do tekstu. Ale znamy
ich, z ogromną przyjemnością spotykamy, podziwiamy. Zawsze są uśmiechnięci, życzliwi, pełni dobrej energii. I wiemy
jedno, że gdyby nas spotkało nieszczęście
zjawią się natychmiast i pomogą. Czy
można więcej sobie życzyć?
(red.)
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

W

tym tekście chcemy przybliżyć Czytelnikom niektóre
aspekty działania naszego Stowarzyszenia, a konkretnie
wolontariat. Kto tego jeszcze nie poznał a chce, może dołączyć do
nas. Zapewniamy, że więcej się otrzymuje niż daje...
Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Wolontariusz natomiast to każda osoba
fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji lub osób
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
Motorem funkcjonowania wolontariatu jest chęć pomagania
innym. Działamy z potrzeby serca, z chęci bycia potrzebnym,
docenianym, ważnym dla kogoś, czasami także dlatego, że sumienie nie pozwala nam postępować inaczej. Świadomość, że
pomagamy komuś daje często wielką, niezamierzoną przyjemność, radość serca i motywację do dalszego działania, pozwala
oderwać się od otaczającego materializmu, szarego codziennego
życia – czyniąc go barwnym i radośniejszym. Warto podkreślić,
że wolontariat pozwala nawiązać nowe przyjaźnie i znajomości,
odkryć sens pomocy, zdobyć doświadczenie potrzebne w starcie
na rynek pracy. Jest też sposobem na samotność, uwrażliwia na
potrzeby drugiego człowieka, odrywa od własnych problemów.
„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieniem służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo
wypełnienia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera,
baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.” Ga 5, 13-15.
O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien:
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego
czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia

zawodowego. Każdy moment
jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie,
której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności
wybranym organizacjom i instytucjom, czy osobom. Będąc
wolontariuszem, można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony. Wolontariuszami mogą być
także osoby bezrobotne – a wykonywanie przez nie świadczeń
nie powoduje utraty statusu
bezrobotnego i prawa do zasiłku, cudzoziemcy – świadczenie
wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub
usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie
muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami, małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być
wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub
opiekunowie.
ZGŁOŚ SIĘ! ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
W STOWARZYSZENIU ROZDAJ SIEBIE.
Aby zostać wolontariuszem w naszym Stowarzyszeniu prosimy o kontakt na adres mailowy rozdajsiebie@gmail.com lub
w naszej siedzibie przy ul. Wawrzyniaka 13 w Mosinie (budynek
ESKULAPu Rodzinnego Centrum Medycznego).
Przyjdź na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
3 października o 18.00 w siedzibie redakcji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie.
Chcemy reaktywować Lokalne Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Rozdaj Siebie.
Udział w tym spotkaniu jeszcze do niczego nie zobowiązuje, przyjdź posłuchaj o tym jak działaliśmy do tej pory
i jakie mamy plany. Jeśli będziesz zdecydowany zostać wolontariuszem, będziesz miał okazję wypełnić wstępny formularz zgłoszeniowy.
Więcej o wolontariacie dowiesz się m.in. na stronach:
www.wolontariat.org.pl www.siecwolontariatu.org.pl
www.wolontariat.ngo.pl www.rozdajsiebie.pl

Dwa miliony złotych na komputery
Gmina Mosina otrzyma 2 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla 200 gospodarstw.

M

osina znalazła się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zaproponowany przez Gminę Mosina
projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”
uzyskał 83,5 pkt. i znalazł się na 108 miejscu na 618 złożonych projektów.
– W ramach tego projektu dostarczymy
sprzęt komputerowy do 200 gospodarstw

domowych oraz 60 komputerów do pięciu
szkół. Komputery będą już miały niezbędne oprogramowanie. Projekt gwarantuje
także bezpłatny dostęp do Internetu oraz
przeprowadzenie szkoleń dla 200 osób –
mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca
burmistrza Mosiny.
Mosina jest w trakcie dostarczania dokumentacji niezbędnej do podpisania
umowy o dofinansowanie. Całkowita
wartość projektu wynosi 1 992 000. Gmina nie wyda na niego ani złotówki, ponieważ projekt jest w 100 procentach finansowany ze środków Unii Europejskej.
(red.)

Monika Kujawska

Elektro-Teletechnika
Oferuje usługi:

Instalacje elektryczne
Instalacje domofonowe
i telefoniczne
Montaż Anten RTV - SAT
Bogusław Kurkowiak
tel. 602 889 342
e-mail: bkurkowiak@gmail.com
Mosina
ul. Dembowskiego 4
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Alegria! zapnraasza
'
Szkoła Tanca

TANIEC TOWARZYSKI 40+ 50+
pn. 18:00 – Luboń
LATIN, PANIE 40+ 50+
pn. 19:15 – Wiry, czw. 19:30 – Luboń
MIDI LATIN 7-11 i MINI LATIN 4-6
Puszczykowo, Wiry, Luboń

www.alegria.poznan.pl
tel. 600 873 292

ROK ZAŁ. 2001

SALON OKIEN i DRZWI

JE!
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RA

AUTORYZOWANY PARTNER:

Nietuzinkowe ciuchy

(naprawdę!) dobrych firm

znajdziesz i kupisz
bardzo tanio
w sklepie
z odzieżą używaną

NAJLEPSZE OKNA

w Mosinie
przy ul. Śremskiej 1
k/apteki Drive

tel. 788-968-571

SERWIS
OKIEN i DRZWI
Pomiary i doradztwo gratis.
Prace montażowe.
62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
tel. 61 813 07 55, 607 374 545

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ
KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

e-mail: pasbud37@wp.pl www.pasbud.eu

Zapraszamy:
pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

tel. 501-355-133

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

felieton / informacje

14

Trenować nie przestanę
Nigdy nie przypuszczałam, że do
biegania, a później do triathlonu zmotywuje mnie... kontuzja!

P

rzez ostatnie 10 lat uprawiałam różne sporty ekstremalne – capoeira,
akrobatyka, snowboard, wakeboard...
Bieganie i rower nigdy mnie nie pociągały. Niestety, 25 lutego zeszłego roku
miałam wypadek na stoku. Przewróciłam się na snowboardzie, co spowodowało zerwanie więzadeł kolanowych
(tzw. „nieszczęśliwa triada”). Diagnoza
była jak wyrok, już wiedziałam, że czeka
mnie rekonstrukcja oraz bardzo długa i
ciężka rehabilitacja. O sportach, które do
tej pory uprawiałam musiałam na długi
czas zapomnieć. Na przełomie czerwca
i lipca (ok. 3 miesiące po rekonstrukcji)
rehabilitant i lekarz pozwolili mi biegać. Była to dla
mnie niesamowita radość i
urozmaicenie po długich, intensywnych i monotonnych
ćwiczeniach siłowo-rehabilitacyjnych. Zaczęłam od bardzo krótkich marszobiegów
(1÷2 km), z czasem trochę
truchtu, wciąż jednak kulejąc na lewą nogę… Powrót
do pozostałych sportów miał
nastąpić dopiero pod koniec
roku. Leczenie nie przynosiło
żadnych efektów, w związku z czym lekarz w grudniu
podjął decyzję o kolejnym
zabiegu. W grudniu mój
brat oświadczył, że startuje
w triathlonie i zaczął mnie również namawiać. Z początku wydawało mi się to
w moim przypadku kompletnie bez sensu. Nie wiedziałam czy zdążę się przygotować i kiedy w ogóle będę mogła zacząć
treningi, a najwcześniejszy wolny termin
operacji finansowanej z NFZ wypadał dopiero w lutym. Pomyślałam jednak, że nie
mam już nic do stracenia i uiściłam opłatę
startową, tym samym wpisując się na listę startową dystansu 1/4 IRONMAN.
Po wyjściu ze szpitala od razu zaczęłam przygotowania. Pewnego dnia
brat powiedział mi: „Aga... no trzeba
to sobie powiedzieć wprost, biegasz
za wolno!” Uświadomił mi wówczas, że
nogi mają jeszcze spory zapas, a zwiększenie tempa siedzi jedynie w mojej
głowie. Wzięłam to sobie do serca i zaczęłam przyspieszać. Pierwszy raz od
20 lat wsiadłam też na rower i jak się
okazało przejechałam 20 km z tak ni-

ską prędkością, że zmieszczenie się
w limicie czasu wyznaczonym w triathlonie byłoby niemożliwe. Od tej pory
starałam się w każdym tygodniu robić
minimum 3 treningi biegowe naprzemiennie z rowerem. Pierwszy sprawdzian, triathlon w Lusowie, odbył się
15 czerwca... Pomimo obaw udało mi
się przespać całą noc przed zawodami,
by rankiem z bratem i kolegą Piotrem
ruszyć do Lusowa. Po przybyciu na
miejsce obleciał mnie strach czy podołam. Limit czasowy na pływanie (600
metrów) był dość ambitny – 15 minut.
Do tego tuż przed startem okazało się,
że obowiązuje zakaz używania pianek...
Należę raczej do zmarzlaków, więc tym
większe było zdenerwowanie. Weszłam
do jeziora po kostki – woda była prze-

rażająco zimna! Rozejrzałam się wokół,
spora część zawodników miała profesjonalne stroje triathlonowe z orzełkiem oznaczające, że za chwilę będę
ścigać się z kadrą Polski.... Start następował z wody, trzymając się pomostu.
Ja siedziałam jednak na krawędzi, żeby
nie marznąć już na wstępie. Gwizdek!
Ruszamy. 80 osób płynęło na bardzo
małej przestrzeni, więc łatwo sobie
wyobrazić tą „kotłowaninę”. Szło mi
całkiem nieźle – kraulem i momentami żabką, gdy zwłaszcza na zakrętach
robiło się zbyt ciasno. Pod koniec ktoś
chlapnął mi prosto w twarz jak brałam
oddech, więc się zakrztusiłam i już
ostatnie 100 metrów płynęłam żabką
z wynurzoną głową starając się uspokoić oddech i nie kaszleć.
Dalej rower – jechałam na górskim, szło
mi średnio. Mnóstwo osób mnie wyprzedziło, brat i Piotr zrobili mi „dubla”, ale

ostatnia nie byłam. No i na koniec bieg,
który już bez większych przygód udało
mi się skończyć.
Co najważniejsze, zmieściłam się w limitach czasowych :) Ogromna satysfakcja i ogromne zmęczenie.
30 czerwca – Stęszewski Bieg Przełajowy – mój debiut biegowy, który ukończyłam ze średnim tempem 5:32 min/km.
Dla mnie to naprawdę duży sukces.
No i w końcu długo wyczekiwany LOTTO POZnań* Triathlon! 3 sierpnia – odprawa oraz zdanie rowerów, następnie nie do
końca przespana noc, by wreszcie rano, o
godz. 7:15 ponownie znaleźć się w strefie
zmian. Dietę stosowałam wg wskazówek
brata – węglowodany, głównie makarony
już od piątku, w niedzielę rano tylko dwie
kromki z dżemem i równo o 8:00 banan.
Godzina 9:00, wystrzał z armaty i start z wody.
Wizja płynięcia 700 osób
obok siebie była dla mnie
z początku przerażająca, ale
jak się okazało wcale nie było
tak źle. Udało mi się pokonać
dystans 950 metrów w całkiem niezłym czasie – 24:11
– i z wody wychodziłam na
482. miejscu. Rower był dla
mnie koszmarem. Cały dystans lał deszcz, wbrew przewidywaniom meteorologów,
zapowiadającym na cały
dzień przeogromny skwar
i bezchmurne niebo. Miałam wrażenie, że wszyscy
mnie wyprzedzili oraz że jadę
dużo wolniej niż normalnie na treningach, gdzie średnią prędkość osiągałam
zwykle w okolicy 23÷24 km/h. Okazało się jednak, że moja prędkość wynosiła ponad 25 km/h, co jest dla mnie
ogromnym sukcesem tym bardziej, że
jechałam na rowerze górskim, a nie
szosowym tak, jak zdecydowana większość zawodników... Bieganie poszło mi
zdecydowanie najlepiej! Wyprzedziłam
ponad 60 osób i zrobiłam życiówkę na
10 km – średnie tempo 5:26 min/km!
Ogółem zajęłam 537. miejsce w klasyfikacji generalnej, 47. wśród kobiet oraz 23.
w swojej kategorii wiekowej.
Cała przygoda z triathlonem była dla
mnie ogromnym przeżyciem, wysiłkiem,
mnóstwem wyrzeczeń, cierpliwości, pracy i przyniosła mi niespotykaną satysfakcję. Czy jeszcze kiedyś wystartuję? Tego
nie wiem, ale jedno jest pewne – nie
przestanę trenować.
Aga
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P

ewien pan, co zawodowym elektrykiem był, tak razu pewnego mi prawił przy robocie:
– Ale wczoraj miałem ubaw. Wie pan, rozmawiałem z moim sąsiadem tak przez płot tylko i nie zgadnie pan, co on mi naopowiadał o tym elegancie z Mosiny. Tyle lat obok siebie mieszkamy i nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy, bo chyba nie było
specjalnie okazji, a wczoraj mu napomknąłem, że jadę do takiego
faceta, czyli do pana właśnie, który wymyślił taką figurkę. On się
wyraźnie ucieszył, kiedy się okazało, że ja nic na ten temat nie
wiem i mogę się właśnie teraz od niego dowiedzieć. Normalnie
on stara się zawsze jakoś mi zaimponować i jak to się popularnie
mówi, umie czymś zastrzelić znienacka, zwłaszcza kiedy coś wie
lepiej. Opowiadał mi, że było to, znaczy się ten początek tej całej
historii, bardzo dawno temu. Aż w czasach, kiedy była ta bitwa
pod Grunwaldem, co nasi wygrali z Krzyżakami. No tak panie, pan
możesz mi nie wierzyć, ale ja tylko przekazuję, co on mi naopowiadał. Każdy rycerz miał kiedyś zbroję i zapewne sam pan wie, że
taka zbroja była kuta ręcznie z żelaza. One wszystkie w zasadzie
za bardzo się nie różniły od siebie i z daleka wyglądały podobnie.
Bo to tak: tu żelazo, na plecach żelazo, tam żelazo i tak dalej. Każdy
książę czy jakiś pan, kiedy wystawiał swoją drużynę, musiał ją jakoś
z daleka rozpoznać, żeby wiedzieć gdzie są, aby nie mylić swoich
Wszystko wskazuje na to, że budowa
ulicy Lipowej łączącej Krosno z Krosinkiem zakończy się zgodnie z planami.
Firma Strabag, która jest wykonawcą tej
inwestycji planuje ukończenie prac do
końca września.
rogowcy pracują w kilku miejscach
jednocześnie. Na całej długości
czwartej w gminie Mosina schetynówki od
dawna ułożone są krawężniki. W niektórych miejscach brukarze ułożyli już setki
metrów kwadratowych nawierzchni. Tak
jest na przykład w pobliżu nowych bloków
w Krośnie. W projekcie budowy tej ulicy
zaplanowano zarówno chodniki, jak i ścieżki rowerowe. Projektanci zadbali o to, aby
piesi i cykliści nie musieli martwic się, która część trotuaru do kogo należy. Chodniki
wykonano z szarej kostki typu pozbruk,
a ścieżka rowerowa jest koloru czerwonego.
Podczas prac drogowcy zajmowali się
także wykonaniem nowego przepustu rzeki Samicy.
Ulica Lipowa, budowana jest na odcinku 860 metrów. Równocześnie z nową nawierzchnią jezdni budowane są chodniki,
ścieżka rowerowa. Specjaliści z firmy Strabag wykonali też nową tzw. podziemną
infrastrukturę techniczną (m.in. kolektor
burzowy). Wzdłuż ulicy zamontowano
oświetlenie drogowe, powstały też miejsca
postojowe. Projektanci zadbali też o estetykę nowej arterii. Wzdłuż ulicy nasadzona
zostanie zieleń. Budowa ulicy Lipowej to
jedna z największych tegorocznych inwestycji gminnych.
Koszt całego przedsięwzięcia to około 2,5
miliona zł. Jednak dzięki dofinansowaniu
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, wynoszącym 1.153.076 zł,

z innymi zastępami. Wymyślili
więc takie narzuty, które były
zakładane
na
plecy, związywane pod brodą od
przodu, coś a la
płaszcz, ale bez
rękawów, bo by
im krępowały ruchy. Wie pan, o co mi się rozchodzi? I teraz, co
się dalej okazało. W Mosinie podobno wtedy na rynku była duża
szwalnia, no nie rób pan takiej miny! W każdym razie tak mi ten
mój sąsiad opowiadał, nic nie zmyślam. Na pewno taka szwalnia
wtedy inaczej się nazywała, może manufaktura, no sam się nie
znam na historii, ale coś w tym rodzaju. I teraz patrz pan na mnie
i uważaj pan, co powiem. Jak oni zajechali w tych narzutach do
tego Grunwaldu, to podobno mieli najładniejsze ubiory, przez co
wyróżniali się zdecydowanie na tle pozostałego wojska i od razu
ich nazwali „eleganci z Mosiny”. Tak to było, ale ja tylko powtarzam, co mi sąsiad naopowiadał.
Roman Czeski

Lipowa na finiszu

D

Mosina zapłaci za nią tylko 1.305.608,32 zł
czyli około 50% kosztów inwestycji.
Zakwalifikowanie się na dofinansowanie
w tej edycji programu nie było łatwe. W konkursowe szranki stanęło bowiem 91 gmin

z całego województwa wielkopolskiego.
Po analizie złożonych wniosków pieniądze
otrzymało 12 gmin, a mosiński wniosek został oceniony jako jeden z najlepiej przygotowanych.
(red.)

Dwunaste spotkanie chóralne

T

radycją stały się spotkania czterech zaprzyjaźnionych chórów każdego
roku na przełomie września i października. Co roku inne miasto organizuje spotkanie. W ty m roku gospodarzem jest Mosiński Chór Kościelny p.w. św. Cecylii
i Mosiński Ośrodek Kultury.
W dniu 5 października zjadą do Mosiny chóry: Harfa z Czempinia, Lutnia z Kościana
i Moniuszko ze Śremu. O godz. 16 w kościele św. Mikołaja zostanie odprawiona Msza św.,
podczas której zaśpiewają połączone chóry. Następnie odbędzie się koncert na stopniach
ołtarza, gdzie zaprezentują się poszczególne zespoły śpiewacze. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy w niedzielę 5 października o godz. 16 do kościoła św. Mikołaja
w Mosinie.
(BD)
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Piotr Zychowicz „Obłęd ‘44”
P

odczas każdej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
powracają trwające od wielu lat spory o jego sens. Ktoś nawet (niestety, nie pamiętam kto) zauważył, że z roku na rok spory
te stają się coraz bardziej intensywne. Nie jest tajemnicą, że pamięć
o Powstaniu nadal dzieli. Kolejny kamień do naszego rodzimego
ogródka dyskusyjnego dorzucił niedawno młody i utalentowany
publicysta historyczny Piotr Zychowicz. Opublikował on kontrowersyjną, ale niezwykle potrzebną książkę „Obłęd ‘44”.
Autor od początku nie ukrywa, że jego zadaniem jest konstruktywna krytyka patriotycznego zrywu roku 1944. Na wstępie warto
poczynić pewną ważną uwagę – nie jest to książka szczegółowo
opisująca przebieg samej insurekcji. Mało tego – same opisy powstańczych walk stanowią właściwie margines całej książki. Głównym jej trzonem jest natomiast opis polityki Rządu RP na uchodźstwie, taktyki działania żołnierzy Państwa Podziemnego, zwłaszcza
słynnej akcji „Burza” oraz jej rezultatów. Są to także rozważania
dotyczące słuszności wybuchu Powstania oraz próba bilansu walk
w stolicy. Już od samego początku autor nie ukrywa druzgocącej
krytyki polityki generała Władysława Sikorskiego oraz Stanisława
Mikołajaczyka, która polegać miała na niedostrzeganiu zagrożenia
ze strony sowietów. Piotr Zychowicz dokonuje wywodu natury filozoficznej, w którym przedstawia komunizm jako najstraszliwszą
z ideologii, a ZSRS jako nasze największe zagrożenie. Te założenia
światopoglądowe rzucają tło na całą fabułę wciągającej lektury. Jak
sam autor podkreśla „książka ocieka antykomunizmem” praktyczne na każdej kolejnej stronie.
Jeśli chodzi o samą krytykę Powstania, to według mojego skromnego zdania, autor bardzo celnie obnażył słabe założenia taktyczne
oraz brak wyobraźni inicjatorów jego wybuchu. Odkrywa pewne
pomijane nieraz fakty – na przykład to, że sam Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych, generał Kazimierz Sosnkowski, do samego końca był przeciwny idei urządzenia w stolicy zbrojnego zrywu. Sam
jego wybuch można uznać za mały zamach stanu urządzony przeciw jego decyzji. Myślę, że argumenty przeciwników insurekcji są
szerzej znane, lecz Zychowicz umiejętnie zbiera je w pewną spójną
całość. Dlatego też, jak to się mówi, „nie odkrywa Ameryki”, tylko
stara się podać pewne przemyślenia w przystępniejszej dla szerszego grona odbiorców formie. Do najważniejszych argumentów
przedstawionych w książce wymienić należy dwa. Po pierwsze: powstańcy nie mieli zapewnionego należytego uzbrojenia i wsparcia,
by stawić czoło doskonale zorganizowanym i uzbrojonym siłom
Wehrmachtu. Ponadto liczenie na pomoc czy dobre intencje sowietów, kiedy ci tydzień przed wybuchem Powstania zainstalowali
w Lublinie marionetkowy „polski” rząd (PKWN) wydawało się być
zwykłą naiwnością. W książce znajdziemy także szokujące infor-

macje dotyczące infiltracji podziemnych organizacji czy Rządu RP
na uchodźstwie przez sowietów.
Warto w tym miejscu przywołać
śp. profesora Pawła Wieczorkiewicza, wybitnego znawcy historii XX
wieku, który przez lata nie krył się
ze swoją surową oceną powstania.
Zychowicz jawi się jako bardzo pojętny uczeń swojego naukowego
mistrza.
Czuję już oburzenie licznych czytelników, dla których Powstanie ’44 jest ważnym elementem naszego bohaterstwa i skarbem
polskiego patriotyzmu. „Jak można szargać pamięć o bohaterach,
to niedopuszczalne!”, zapewne pomyślą. Już spieszę z wyjaśnieniami – sam Zychowicz nie kryje swojego ogromnego szacunku
dla żołnierzy walczącej Warszawy. Uważa ich za „największych
bohaterów” i „najlepszych żołnierzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy”. Książka dotyczy jednak czegoś zupełnie innego – to analiza
decyzji politycznych i militarnych polskiego rządu. Jest to lektura
bardzo przykra i gorzka, obnażająca naiwność i krótkowzroczność
założeń taktycznych polskich polityków i wojskowych. Mnóstwo
w tej książce ostrego (moim zdaniem zbyt ostrego) języka, ale same oceny Zychowicza są trudne do podważenia. Autor pokazuje także polityków oraz myślicieli, którzy mieli w tamtych czasach
równie krytyczne, co on zdanie o nieudanej akcji „Burza” czy decyzji o wybuchu Powstania. Dominuje zwłaszcza pozytywna ocena
działań generała Kazimierza Sosnkowskiego, przywoływane są liczne opinie Stanisława oraz Józefa Mackiewiczów.
Na koniec warto dodać, że Piotr Zychowicz krytykuje samą ideę
urządzania zbrojnych zrywów w warunkach nikłej szansy ich powodzenia oraz polskie „jakoś to będzie”, gdy chodzi o sprawy dla
narodu najważniejsze. Wpisuje się on tym w styl politycznego myślenia będący niejako wspólną cechą polskiego konserwatyzmu
oraz myśli narodowej XIX i XX wieku. By nie kończyć pesymistycznie powiem, że warto bronić dobrego imienia polskich bohaterów,
jakimi niewątpliwie byli powstańcy roku ’44. Warto umiejętnie
krytykować nieodpowiedzialność polityków dążących do Powstania Warszawskiego, by propagować działania odpowiedzialne.
Odpowiedzialność to bowiem jedna z najważniejszych cech patriotyzmu. Warto także podkreślać bohaterstwo powstańców, by
nie dawać argumentów ludziom, którzy próbują nas patriotyzmu
oduczyć.

Iluminacja wieży na Pożegowie
Na zakończenie letniego sezonu na gliniankach zakończono tam montaż kolejnych lamp oświetleniowych. Zostały zamontowane na ścieżkach prowadzących do wieży widokowej.
akże wieża widokowa już niedługo będzie prezentowała się bardziej interesująco. W zakres prac związanych z montażem oświetlenia wchodził także montaż
reflektorów podświetlających drewnianą konstrukcję od dołu.
– Przeprowadziliśmy już próbę oświetlenia. Na początku września włączyliśmy reflektory. Podświetlona od dołu wieża wygląda wspaniale i jestem pewny, że spodoba się
wszystkim mieszkańcom naszej gminy i turystom odwiedzającym to miejsce – mówi
Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny.
Na Pożegowie zamontowano także kilka dodatkowych kamer, wpiętych do systemu monitoringu miejskiego.
(red.)

T

Wojciech Czeski
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To my jesteśmy tymi żywymi kamieniami
Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Kilka lat jednak, w ciągu swojego tutaj życia spędził między innymi w Rzymie. Pięknych lat, które na
zawsze wpisują się w historię świata i służbę największemu Polakowi
– bł. Janowi Pawłowi II...
Jest to historia nigdzie jeszcze nie publikowana, z wyjątkiem kilku wywiadów i dokumentów filmowych, w których brat Marian Markiewicz brał
udział razem z ks. Stanisławem Dziwiszem (obecnie kardynałem). Opowieść brata Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie drukujemy na łamach naszej gazety w odcinkach.
Cz. VIII (część I, II, III, IV, V, VI i VII dostępne w Internecie – www.gazeta-mosina.pl
zakładka: wydania archiwalne).

W

środę rano, 4 czerwca 1997 roku
brat Marian wraz z innymi osobami obsługującymi papieską pielgrzymkę
spakowali bagaże Ojca Świętego i ruszyli do Zakopanego. Podróż była daleka,
wiodła okrężną drogą przez Konin, Rawę
Mazowiecką, Piotrków, Sulejów, Kielce,
Kraków.

„W Wadowicach, w rodzinnym mieście Papieża rozświetlono wszystkie ulice
i krzyże na kościołach. Helikopter z Janem
Pawłem II lecący z Częstochowy zatoczył
duże koło nad lasem ludzkich rąk wyciągniętych w Wadowicach w stronę Papieża
i odleciał dalej w kierunku Tatr.
Na Podhalu górale rozpalili watry, lu-

godz. 9 wyjechaliśmy z kolumną papieską z Księżówki do kościoła Św. Krzyża,
na spotkanie Ojca Świętego z ludźmi
chorymi, opowiada brat Marian. – Potem
w kolumnie pojechaliśmy na Wielką Krokiew. O godz. 10 rozpoczęła się Msza św.,
podczas której Papież ogłosił błogosławionymi matkę Bernardę Marię Jabłońską i matkę Marię Karłowską. Wspaniały
i bardzo wzruszający był hołd górali, kapele góralskie pięknie przygrywały. W tym
dniu przypadało święto Najświętszego
Serca Jezusowego, dlatego do Serca Jezusowego miało odbyć się nabożeństwo.
W pewnej chwili okazało się, że zapomniano
o klęczniku dla Ojca Świętego. Żeby ratować sytuację jeden z pracowników BOR polecił przywieźć klęcznik z kościoła Świętego Krzyża. Klęcznik ustawiono, a proboszcz
parafii tego kościoła popatrzył zdziwiony,
nie mając pojęcia, że to z jego kościoła
i powiedział: „O, kto to mnie podpatrzył
i zrobił taki sam, jak mój klęcznik?”.

To my jesteśmy
tymi żywymi kamieniami

– Bliżej by było przez Kalisz i Częstochowę, ale do tych miast właśnie udawał się
Ojciec Święty. Do Zakopanego dojechaliśmy około godz. 18. Bagaże rozpakowaliśmy w Księżówce, szczęśliwi, że spędzimy
tam aż trzy dni. Jan Paweł II przyleciał ok.
godz. 20 helikopterem razem ze swoim
orszakiem. Z lądowiska przyjechał samochodem do Księżówki.
Przy powitaniu Ojciec Święty jak zwykle
wypatrzył brata Mariana i „trzepnął” go
lekko po ramieniu, przypominając wszystkim, że jest on tym winowajcą, który go
zawiózł na Konklawe i zostawił.

dzie wyczekiwali Papieża na stokach gór,
przed domami i kościołami. Po przyjeździe
Ojca Świętego do Zakopanego na zakończenie dnia górale śpiewali Ojcu Świętemu: „Szczęśliwa godzina Jan Paweł II jest
z nami, w Ojczyźnie pod Tatrami”.
W czwartek, 5 czerwca Papież nie miał
wystąpień publicznych i dla orszaku papieskiego przewidziano wycieczkę, opowiada brat Marian.
Ojciec Święty wypoczywał w górach,
gdzie poleciał śmigłowcem, po południu
samochodem pojechał nad Morskie Oko.
– Następnego dnia, w piątek przed

W sobotę rano Papież udał się do kościoła Niepokalanego Serca Jezusowego
na Krzeptówkach, odprawił tam Mszę św.
i konsekrował sanktuarium wybudowane przez górali jako wotum wdzięczności
Matce Bożej Fatimskiej za uratowanie życia w zamachu 13 maja 1981 roku.
„Kościół to nie tylko budynek sakralny, mówił Papież. – Pan Jezus mówił do
Piotra, że zbuduje go na skale... Wy drodzy, jesteście cząstką tego Kościoła, zbudowanego na skale, na Piotrze. Wasze
sanktuarium na Krzeptówkach, które
dzisiaj jest poświęcone Bogu ma służyć
wspólnocie... To budowla z kamieni, ale
żywych, to my jesteśmy tymi żywymi kamieniami, a jej kamieniem węgielnym
jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały...
Piękno tych wszystkich podhalańskich
świątyń oddaje całe to piękno tatrzańskiego krajobrazu, o czym świadczą słowa Wincentego Pola, wypisane na Krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: Nic nad Boga”.
„Cała Polska była zachwycona pięknem,
jakie nadali liturgii górale. Podhalanie złożyli Janowi Pawłowi II uroczysty hołd. – Na
was zawsze można liczyć – skomentował
papież. Kończąc mszę św. Jan Paweł II mówił: – Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na
Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum
corda – W górę serca!
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i poświęcił kamień węgielny pod budowę
tej świątyni. W czasie podróży z Łagiewnik
do Pałacu Arcybiskupów przy Franciszkańskiej Papieża pozdrawiały tysiące ludzi
czekających na trasie przejazdu.
8 czerwca, w niedzielę Papież spotkał się
rano z premierem Polski, a 0 godz. 10.30
udaliśmy się na Błonia Krakowskie, na
Mszę św. kanonizacyjną błogosławionej
Jadwigi.
Była to data historyczna dla Kościoła
polskiego. Ojciec Święty ogłosił świętość
jadwigi, królowej Polski, Rusi i Litwy. „Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u
początku czasów jagiellońskich (...) Gaude
Mater Polonia! - mówił papież. Dla Jana
Pawła II była to uroczystość, która "dopełnia millenium chrztu Polski".
– W czasie Mszy św. kanonizacyjnej
znowu dostąpiłem szczęścia przyjęcia
Komunii św. z rąk Papieża. Po Mszy razem
z moim bratem Włodkiem i siostrami karmelitankami z Oświęcimia mogliśmy podejść do Jana Pawła II.
Obiad spożyto w rezydencji arcybiskupiej i po krótkim odpoczynku Ojciec Święty udał się samochodem panoramicznym
do kościoła św. Anny na spotkanie z okazji
600 –lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwycił go Bóg

Po południu Jan Paweł II odwiedził pustelnię brata Alberta na Kalatówkach,
a także wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch”.
– Papież nawiedził jeszcze kościół Św.
Rodziny, gdzie czekały na niego dzieci
pierwszokomunijne i katecheci. Proboszcz
parafii poczęstował Ojca Świętego i cały
orszak obiadem, po którym wróciliśmy na
Księżówkę.
Późnym popołudniem pojechaliśmy do
Ludźmierza – najstarszej osady na Podhalu, nad Czarnym Dunajcem, gdzie Papież
przewodniczył modlitwie różańcowej
i wygłosił przemówienie. Potem Ojciec

Święty udał się na lotnisko, skąd helikopterem odleciał do Krakowa. Około godz.
19 helikopter wylądował na terenie byłych
zakładów „Solvay”, gdzie Karol Wojtyła
pracował w czasie II Wojny Światowej jako
robotnik. Stamtąd samochodem panoramicznym udał się do pobliskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tam najpierw modlił się długo przy
grobie błogosławionej siostry Faustyny,
a następnie spotkał się z siostrami ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
do którego przez 13 lat należała s. Faustyna. Papież oglądał także makietę mającej
powstać bazyliki Miłosierdzia Bożego

W poniedziałek, 9 czerwca o godz. 8
Ojciec Święty udał się do Katedry Wawelskiej, gdzie celebrował Mszę św. z kardynałami A. Sodano i F. Macharskim w krypcie. W tym samym miejscu, przed 50 laty
ks. Karol Wojtyła odprawił swoją Mszę św.
prymicyjną. Po śniadaniu w domu kanoników, gdzie Papież mieszkał przez 9 lat jako
biskup pomocniczy Krakowa, udał się na
cmentarz Rakowicki, na grób swoich rodziców i brata. Z cmentarza pojechał do
Kliniki Kardiochirurgicznej, aby ją poświęcić i spotkać się z pacjentami i dobroczyńcami szpitala. Potem nawiedził jeszcze
kościół św. Jadwigi i pozdrowił zebranych
tam pielgrzymów.
My w tym czasie spakowaliśmy bagaże
i udaliśmy się z kolumną BOR do Dukli,
aby przygotować bazę noclegową. Ojciec
Święty zamieszkał w klasztorze Ojców Bernardynów, orszak papieski w klasztorze
Ojców Michaelitów, w Miejscu Piastowym.
Po przybyciu do Dukli Ojciec Święty pomodlił się przy grobie błogosławionego
Jana z Dukli, którego nazajutrz miał ogłosić świętym, po czym udał się na kolację
i nocleg do klasztoru.
Niespodzianką było nawiedzenie przez
Jana Pawła II Miejsca Piastowego i modlitwa przy grobie sługi bożego – ks. Bronisława Markiewicza, a także wspólna foto-
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grafia z jego duchowymi córkami i synami.
O wizytę tą poprosił ks. biskup Jan Chrapek, pochodzący z tej rodziny zakonnej.
Ostatniego dnia pielgrzymki, 10 czerwca 1997 roku Ojciec Święty udał się do
Krosna na Mszę św. Kanonizacyjną, aby
ogłosić świętym Jana z Dukli.
„Jakże bliski wydaje się nam błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowuje się jego relikwie! Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru
wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie
z wami wgłębić się w tajemnicę jego życia i świętości. A było to życie całkowicie
oddane Bogu. Zaczęło się w pobliskiej
pustelni. To właśnie tam, wśród ciszy
i duchowej walki uchwycił go Bóg i tak
już pozostali razem do końca”, mówił Papież.
W homilii przemawiał także do rolników:
„Twórzcie kulturę wsi, której obok
nowych wymiarów, jakie niosą czasy,
pozostanie jak u dobrego gospodarza,
miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.
Ze wzruszenia głos mu się łamał: „Moje
lata pobytu w Rzymie nie wygasiły we
mnie miłości do tej ziemi. Z całego serca
błogosławię”.
My w tym czasie pakowaliśmy bagaże
i prezenty, i z kolumną BOR pojechaliśmy
na lotnisko w Balicach. Załadowaliśmy
rzeczy Ojca Świętego i orszaku, a te, które
nie zmieściły się do samolotu zabezpieczyliśmy, miały być później wysłane do
Watykanu drogą lądową, razem z papieskim samochodem „papamoblie”. Z Krosna ojciec Święty z orszakiem przyleciał na
lotnisko w Balicach helikopterem. Podczas
ceremonii pożegnalnej przemawiał prezydent Aleksander Kwaśniewski i prymas
Polski Józef Glemp. Potem podchodzili
pożegnać się biskupi, premier, członkowie
rządu, a także grupa osób obsługujących
pielgrzymkę, w której i ja byłem. O godz.
18.30 Ojciec Święty jako ostatni wszedł
do samolotu, błogosławiąc jeszcze raz
zebranych i maszyna ruszyła na pas startowy, a po chwili wystartowała do Rzymu.
Staliśmy na lotnisku do czasu, aż samolot
przekroczy granicę państwa. Kiedy to nastąpiło, szef BOR z ulgą powiedział: – No,
i tym razem udało się. Chodziło o to, że
udało się zapewnić Ojcu Świętemu bezpieczeństwo.
Utrudzony, ale szczęśliwy wracałem
przez Gniezno do Warszawy, razem z ceremoniarzem z Gniezna, ks. Stefańskim
i siostrami z sekretariatu Episkopatu Polski.
Wysłuchała i spisała
Elżbieta Bylczyńska
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Droga z Mosiny do Lusowa przez Stęszew i Dopiewo wiedzie przez piękne okolice. Na polach i w lasach widać
już kolory ustępującego lata - przedsmak jesieni. W taflach jezior i stawów odbija się błękitne niebo i złote wrześniowe słońce. Na wizytę do swojej nowej parafii zaprosił mnie ks. Adam Przewoźny, który w sierpniu pożegnał
się z parafią św. Mikołaja w Mosinie. Wielu mieszkańców prosiło redakcję o artykuł na temat ks. Adama, który
zostawił tu przyjaciół, ludzi wdzięcznych mu za posługę kapłańską.

Do końca życia będę
pamiętać księdza Adama
Z

Mosiny został odwołany 31 maja
br. O tym, że niedługo odejdzie dowiedział się podczas egzaminu proboszczowskiego. Dekretu nie mógł odebrać
osobiście, bo był wtedy z ministrantami na
pielgrzymce w Rzymie. Wiadomość ta dotarła do niego podczas modlitwy na Placu
Świętego Piotra. Po odebraniu telefonu
z tą wiadomością całą swoją przyszłość zawierzył natychmiast Świętemu Piotrowi...

Ks. Adam w Grobie Pańskim

- Potem pojechaliśmy do Cascia, do grobu św. Rity, opowiada ks. Adam – Mam
takie pragnienie, aby moja nowa parafia
nosiła jej imię. Dlaczego święta Rita? Bo
od początku towarzyszy mojej drodze kapłańskiej.
Po święceniach kapłańskich w roku
2002 ks. Adam pojechał na pielgrzymkę
do Włoch, do Cascia.
– Św. Rita żyła w XIV wieku. Urzekła mnie

tym, w jaki sposób zachęciła męża do nawrócenia, jak dbała o życie wewnętrzne
swoich dzieci. Jest patronką spraw trudnych, beznadziejnych, przebaczenia. Ale
także patronką matek, rodzin, była nazywana Aniołem dobroci. Św. Rita nikomu
nie odmawiała pomocy. Jej mąż został
zamordowany, ale wybaczył mordercy
i na łożu śmierci pojednał się z Bogiem.
Jednak synowie poprzysięgli zemstę, takie było wtedy prawo. Św. Rita modliła się
o wybaczenie, a jeśliby jej dzieci miały dokonać zemsty, wolałaby, żeby umarły. Nie
chciała dopuścić do tego, aby synowie popełnili grzech ciężki. Przed osiągnięciem
pełnoletniości umarli na chorobę wtedy
nie uleczalną.
W czasie epidemii dżumy opiekowała się potem mordercą swojego męża.
W swej niopisanej dobroci pojednała zwaśnione rodziny w Cascia. Pod koniec życia
wstąpiła do klasztoru Augustianek.
Święta Rita towarzyszy ks. Adamowi
w każdej parafii, w Sierakowie, gdzie służył jest bardzo czczona, (przyczynił się do
tego ks. Adam), wiele osób modli się tam
za jej pośrednictwem i doznaje łask.
– A teraz mam szanse zbudowania kościoła pw. św. Rity, byłby to pierwszy kościół w Polsce pod wezwaniem tej świętej.
Nadanie jednak imienia patronki odbywa
się w ten sposób, że proboszcz powstającej parafii składa trzy propozycje, komisja
biskupów podaje dodatkowo swoje i spośród tych propozycji dokonuje się wyboru. Tak więc nie ma gwarancji, że na pewno św. Rita będzie patronką nowej parafii
w Lusówku. Myślę, że w dzisiejszych
czasach cechy, które reprezentowała ta
święta, np. przebaczenie i pojednanie to
ważny aspekt poprawy wewnętrznego
życia ludzi.
Mieszkańcy Mosiny pożegnali się
z ks. Adamem w sierpniu

Msza św. na Pustyni Judzkiej

W miejscu nowego pobytu księdza
zostanie wyodrębniona część parafii Lusówko najprawdopodobniej połączona
z Sierosławiem. Teren ziemi jest jeszcze za
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mały, na temat powiększenia prowadzone
są właśnie rozmowy.
– Mamy dopiero dwie trzecie wymaganego obszaru ziemi. Na pierwszym
etapie będziemy budowali kaplicę – dom
parafialny, w którym będzie mieszkał
przyszły proboszcz, wtedy przeniosę się
z Lusowa do Lusówka i rozpocznie się budowa kościoła.
Na razie nie ma jeszcze funduszy na tą
budowę, ks. Adam ma cichą nadzieję na
pomoc wiernych nie tylko ze swojej parafii... Darczyńcą może być każdy.
– Budowa to jest już moje zadanie. Od
13 października chciałbym tam prowadzić Msze święte, inaugurację chcemy
połączyć ze świętem Matki Bożej Fatimskiej i poprosić wszystkich parafian, żeby
na Mszę św. w tym dniu każdy przyniósł
jeden kamień, z których powstanie grota
Matki Bożej Fatimskiej. Kiedy wybudujemy grotę, poświęcimy cały plac pod budowę kościoła. Nie chcę na razie żadnych
pieniędzy, pragnąłbym, żeby każdy parafianin przyniósł mi cząstkę siebie na to
miejsce, gdzie będzie stał kościół. Bo jak
powiedział Pan Jezus – wszyscy jesteśmy
kamieniami żywymi Kościoła. Chodzi mi
o to też, żeby najpierw powstał teren zielony, parkingi, kaplica, aby można było
tam zorganizować życie religijne.
Lusówko liczy w tej chwili 1500 mieszkańców, Lusowo – 1600. Z tym, że ok. 10
lat temu w Lusówku mieszkało tylko 300
mieszkańców. Wieś bardzo szybko się
rozwija, powstają nowe osiedla domków.
Jesteśmy gminą Tarnowo Podgórne, wsie
położone są blisko drogi głównej Świecko- Poznań, nad jeziorami.
Podczas pożegnania z mieszkańcami
Mosiny łza się w oku kręciła
– W każdej parafii zostawiam serce, trudno mi odchodzić. Tutaj prawdopodobnie zostanę już na bardzo długo, potem
jako przyszły proboszcz parafii Lusówko,
jeśli oczywiście zdołam zorganizować
życie religijne i wybudować kościół wraz
z mieszkańcami tej urokliwej ziemi. A jeśli
nie, ksiądz arcybiskup mnie odwoła i spowoduje, że ktoś inny przejmie to zadanie.
W Mosinie służył dwa lata. W przyszłym
roku pragnie pojechać do Ziemi Świętej
po kamień węgielny pod budowę kościoła w Lusówku. Kamień ten przygotowują
księża Franciszkanie, z certyfikatem z Kalwarii - miejsca, w którym Pan Jezus był
ukrzyżowany. Pielgrzymkę organizuje ks.
Adam w dniach 8 – 15 lutego 2014 roku
(są jeszcze wolne miejsca). Dwadzieścia
osób zapisało się już z Mosiny.
Warto tu wspomnieć, a nawet trzeba
pielgrzymkę do Ziemi Świętej, którą pro-
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Do tańca i do różańca – rejs po jeziorze Galilejskim

Ks. Adam nad planami i mapkami pod budowę nowego kościoła

Ziemia Święta – Kalwaria
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wadził ks. Adam w maju 2012 roku dla
mieszkańców Mosiny.
„Do końca życia będę pamiętać księdza
Adama modlącego się w Grobie Pańskim.
Było mi dane wejść z nim do Grobu i modlić się z nim razem podczas nocy czuwania. Ks. Adam długo leżał piersią na płycie,
na której złożono Ciało Pana Jezusa, z wyciągniętymi rękami, obejmując to święte
miejsce i opierając czoło na kamieniu,
pogrążony w żarliwej modlitwie. Myślę,
że ci, którym dane to było zobaczyć na
zawsze będą mieli przykład, jak człowiek
powinien oddawać się Panu Bogu... Bo
to modlitwa właśnie jest obcowaniem
z Bogiem”.
Do tańca i do różańca
Na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w 2012
roku pojechaliśmy grupą kilkunastu osób.
Już pod kościołem w Mosinie ks. Adam ujął
wszystkich serdecznością i troskliwością.
Wprowadził niemal natychmiast atmosferę przyjaźni i radości, modlitwy i skupienia.
W każdym miejscu, w Betlejem, Jerozolimie, Nazarecie był dla nas wzorem i świetnym opiekunem. Na zawsze w pamięci
uczestników pozostaną chwile przeżyte
na Pustyni Judzkiej, gdzie odprawił nam
pierwszą Mszę św. na tej Świętej Ziemi.
Wprowadzał piękną atmosferę modlitwy i kontemplacji w momentach
i miejscach, gdzie skupia się istota
i serce naszej wiary. W każdym z tych
miejsc był przykładem dobrego kapłana
i człowieka.
Mieszkańcy Mosiny wcale nie zamierzają
zapomnieć o ks. Adamie i nadal pielęgnować przyjaźń z tym młodym kapłanem,
modląc się o łaski i błogosławieństwo Boże
na dalszą drogę służby Bogu i ludziom.
Dziękujemy księże Adamie za całe dobro, jakie ofiarowałeś nam, mieszkańcom
Mosiny!
E.B.

Góra Oliwna, ks. Adam pokazuje ziarnko gorczycy

Kafarnaum

UWAGA
WAŻNY KOMUNIKAT!
Uprzejmie informujemy mieszkańców Powiatu Poznańskiego,
że od 23 września 2013 r. przez okres około dwóch miesięcy w Sali
Operacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu prowadzone będą prace remontowe.
Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów będzie można załatwiać w filiach
Wydziału wg wykazu zamieszczonego na stronie internetowej: www.bip.
powiat.poznan.pl .
Dowody rejestracyjne zamówione w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przed 23 września 2013 r. oraz zamawiane w Filiach w Murowanej Goślinie i w Pobiedziskach, a także dowody rejestracyjne zatrzymywane przez Policję będzie można odbierać w budynku Starostwa
w pokoju 225 (II piętro). Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa

jazdy oraz odbiór wyprodukowanych praw jazdy odbywać się będzie
również w pokoju 225.
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
- rejestracja pojazdów: 61 8410-598, 61 8410-606, 61 8410-747,
- prawa jazdy: 61 8410-603, 61 8410-604, 61 8410-600,
- zatrzymane uprawnienia: 61 8410-658, 61 8410-605.
Poczynione zmiany służą podniesieniu komfortu obsługi naszych
Klientów oraz wzrostowi zadowolenia z jakości usług oferowanych
przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

kolekcjoner
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Ciekawostki z pradziejów Mosiny
B
łota i puszcza nie sprzyjały osadnictwu w okolicach Mosiny, o czym
świadczy fakt, że nie występują tutaj
żadne grody. Najbliżej Mosiny od strony
południowej w rejonie wiosek GrzybnoŻabno znaleziono tylko skorupy naczyń
glinianych oraz węgiel drzewny. Prawdopodobnie najstarsze ślady pobytu ludzi
w okolicach Mosiny pochodzą już z końca
starszej epoki kamiennej (4000-2500 lat
p.n.e.). Wspomniane błota mosińsko-obnarskie oraz rozległa puszcza z jednej strony stanowiły w dawnych czasach poważną przeszkodę w komunikacji w kierunku
południowym tj. na Kościan i Leszno. Do
XIII w. była to droga wprost nie do przebycia. Pierwotna wczesno – średniowieczna
droga z Wrocławia do Poznania omijała
błota i puszczę mosińską, przechodziła
przez Śrem i Kórnik. Przez dawne brody
na błotach wytyczono nową drogę, w ten
sposób skrócono główny szlak komunikacyjny wiążący południową Wielkopolskę
i Śląsk z Poznaniem przez Leszno, Kościan
i Mosinę.
Czym była Mosina przed uzyskaniem
praw miejskich, trudno dziś powiedzieć.
Jedno jest pewne- Mosina stanowiła
z okolicznymi wsiami, łąkami, lasami błotnymi i polami wielką majętność ziemską.
Należała ona z pewnością w XII wieku
i na początku XIII w. w całości do książąt,
skoro założyli i uposażyli oni w owym
czasie kościół parafialny w Mosinie, o którym pisze się w dokumentach już 1298 r.
możnego rodu Łodziów z Miejskiej Górki.

W 1458r. miasto Mosina dostarczyło 4 uzbrojonych żołnierzy pieszych
na wyprawę malborską przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Na
podstawie tej wiadomości można
stwierdzić, że Mosina w XVw. należała do grupy małych miast. Do tej
samej grupy zaliczały się: Międzychód, Rydzyna, Zbąszyn, Chwaliszewo, Wolsztyn, Ostroróg, Czerniejewo i sporo innych miast.
W latach 1580-1581 wójt miasta
Mosiny posiadał jeden łan (ok. 15 ha)
ziemi, która znajdowała się we wsi
Niwka nad Wartą. Wieś w tym czasie
należała do powiatu kościańskiego.
Łan wójtowy był wtedy pusty tj. bez
chłopów i nie był uprawiany.
W tych samych latach, za tego samego wójta w mieście znajdowało
się 6 gospodarstw rolnych; każde
po jednym łanie, z których właściciele płacili po 30 gr podatku do kasy
miejskiej.
Ówczesne rzemiosło stanowili:
3 piekarze, 2 murarze, 1 rzeźnik,
1 kowal, 2 kołodzieje, 2 zduni,
2 szewcy, 1 tkacz, 12 garncarzy,
61 ceglarzy, 2 gorzelnicy, 2 przaszłowie (roznoszący sól). Bazując
na miejscowych glinach rozwinęła
się w Mosinie na pierwszym planie
produkcja ceramiczna i materiałów
budowlanych. Na drugim planie
uplasowała się produkcja gorzałki
i piwa.
Podczas wojen szwedzkich
miasto zostało poważnie zniszczone, w latach 1655-1656 przez
ustawiczne przemarsze i kwaterowanie wojsk szwedzkich. Głód
i zaraza dziesiątkowały ludność
miasta i okolicznych wsi. Groźne
pożary niszczyły dobytek ludności. Mosina podupadła całkowicie
gospodarczo. W wieku XVII Mosina posiadała szpital dla ubogich,
o którym 1695 r czytamy, że „jest
z drzewa postawiony, ma jedną
wielką izbę ogrzewaną i 8 komór
i sień dużą”. Na jego utrzymanie
składały się: rola, łąki, ogrody
i małe darowizny zapisywane do
1626 r.
Kościół parafialny w Mosinie
pochodzi z XIII w., był fundacji
ssiężnej, zbudowany z drewna.
Z początkiem XVII w. uległ zniszczeniu i w 1628 r. wzniesiono
nowy. W 1663 r. postawiono jednak nowy z drewna i muru pru-

skiego, który dodatkowo był pokryty dachówką. Kościół ten przetrwał do 1752 r.
Wówczas walący się kościół (na rynku) rozebrano. Nowy kościół murowany wybudowano w innym miejscu, który rozbudowano
w 1900 r. Kościół parafialny w Mosinie był
dobrze uposażony, bowiem proboszczowie jego pobierali dziesięcinę z dwóch łanów wójtowskich w Krośnie a także z Pożegowa, Sowińca i Sowińca Trzebowskiego.
W 1902 r. kapelanem przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mosinie był
niejaki Mikołaj. Na uwagę zasługuje proboszcz mosiński z XVIw. Stanisław z Obornik, znany wówczas jako humanista, człowiek dużej wiedzy i dobry kaznodzieja.
W XVII w. znajdowała się w Mosinie także
szkoła parafialna. Podupadła pod koniec
wieku. Jej odrodzenie nastąpiło dopiero na
skutek reform przeprowadzonych w 1790 r.
przez Komisję Edukacji Narodowej.
Zebrał i opracował:
Henryk Próchniewski

Źródło:
Mosina w Tysiącleciu Państwa Polskiego
– Ludwika Gomolew.
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Jeżeli zdrowie
Twoje i Twoich
najbliższych
jest dla Ciebie istotne,
jeżeli cenisz i pragniesz
propagować
zdrowy styl życia
oraz przy okazji
rozwinąć biznes
skontaktuj się z nami!

501-664-300

OPIEKUNKI
DO PRACY
w Niemczech
– Potrzebne
Wypełnij ankietę
ze strony:
www.violettas-pflegeagentur24h.de

USŁUGI PODNOŚNIKIEM
KOSZOWYM
u

WYCINKA,
PIELĘGNACJA DRZEW
602 757 043
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Piknik z Napoleonem w Mosinie
Także w tym roku, 25 sierpnia woda w Studni Napoleona na
Osowej Górze w Mosinie zamieniła się w szampana. Jednak
zanim to się stało w niedzielne popołudnie kilkudziesięciu
uczestników ruszyło na Pieszy Rajd śladami Cesarza.

N

a trasie tego 4 kilometrowego spaceru wiodącego spod
wieży widokowej na Pożegowie, ścieżkami Wielkopolskiego Parku Narodowego, harcerze Szczepu Środowiskowego „Wilki”
Ośrodka ZHP w Mosinie przygotowali punkty, w których uczestnicy musieli wykonać zadania – związane oczywiście z postacią
Napoleona. Najpierw w lesie należało wypatrzyć schowane buty,
koszulę oraz nakrycie głowy Cesarza, potem znaleźć podkowy
zgubione przez jego konia. Kolejnym zadaniem było uwolnienie Napoleona z rąk strażników, którzy pilnowali jego osoby.
Na koniec był jeszcze tor przeszkód, który należało pokonać na

wierzchowcu najsłynniejszego z Francuzów. W rajdzie wystartowały całe rodziny i grupy znajomych. Nie liczył się czas przemarszu, tylko punkty zebrane za poszczególne zadania. Rywalizację
wygrała „Grupa odkrywców Napoleona – Budzyń 2013”. Tuż za
nimi na podium znalazły się drużyny: „AW Mosina i Rock Team”.

Wygrała Pecna

XV

Wojewódzko-Archidiecezjalne
Dożynki Wielkopolskie odbyły
się 25 sierpnia br. w Środzie Wlkp. Swoje
stoisko w ramach Folwarku Ogieniewo
zaprezentowała „Wiejska Zagroda” prowadzona przez Grzegorza Kosowskiego z
Pecnej. Ta grupa folklorystyczna od 10 lat
kultywuje tradycje ludowe i ginące rzemiosło wiejskie. Na festynach, świętach
i dożynkach, pokazach, imprezach integracyjnych, wystawach i targach wnoszą
atmosferę dawnej wsi, pokazując młodemu pokoleniu obraz żywej historii. W
trakcie imprez członkowie grupy m.in. lepią gliniane garnki na kole garncarskim,
mielą ziarno w żarnach, ubijają masło w
kierzynce, pieką chleb. W pokazach czynny udział bierze publiczność, w szczególności dzieci, które wykonane przez siebie
prace mogą zabrać do domu. Ogromne

Na mecie (przy studni Napoleona) na
chętnych czekał już szampan, w który
tego dnia zgodnie z legendą „zamieniła” się woda w studni. Dzięki wsparciu,
które zaoferowały Gabinety Lekarskie
„Medicomplex” Mosina oraz Prywatne
Przedszkole „Koniczynka” z Mosiny, zapisy legendy urzeczywistniły się.
Oczywiście na tym nie koniec. Po
rajdzie na terenie stacji turystycznej Osowa Góra, organizatorzy przygotowali Piknik z Napoleonem. Można było zobaczyć
pięknego sokoła i jastrzębia, które prezentowali Joanna i Marcin Szymczak z firmy „Ptasior”. Pokaz psich sztuczek w wykonaniu Martyny i Michała cieszył się dużym zainteresowaniem. Dla
dzieci stanął dmuchany tor przeszkód-zjeżdżalnia przygotowany przez Tomasza Buczyńskiego ze Szkoły Pływania Fregata
Swimming. Podczas animacji przygotowanych przez harcerzy
Szczepu Środowiskowego „Wilki”, najmłodsi mieli sporo frajdy,
gdyż ich zręczność i refleks wielokrotnie były wystawiane na
próbę. Dla sympatyków strzelania Mosińsko- Puszczykowskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie przygotowało konkurs strzelania
z wiatrówki, w którym zmierzyli się zawodnicy w trzech kategoriach wiekowych. Na stacji zapłonęło też ognisko, nad którym
można było upiec kiełbaski. Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwali strażacy OSP Mosina. Nie zabrakło kawy, herbaty i słodkości, przekazanych przez Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „Limaro”. Wszyscy mogli też zaopatrzyć się materiały
promocyjne poświęcone turystycznym atrakcjom Gminy Mosina i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Organizatorami Rajdu
i Pikniku z Napoleonem były: Gmina Mosina, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita
Mosińska oraz Wielkopolski Park Narodowy.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział,
a partnerom za wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprezy. Do zobaczenia za rok!
(um)

zainteresowanie wzbudzają także prezentowane zwierzęta. Na Dożynkach w
Środzie Wlkp. Folwark Ogieniewo zajął

I miejsce w Konkursie na „Najciekawsze
Stoisko Wystawy Rolniczej”.
(um)
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Nauka i zabawa,
zabawa i nauka
W

e wrześniu zeszłego roku przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie powstała Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Pierwszy rok przeszedł już do historii,
jednak my jako opiekunowie zapamiętamy
go na długo – wszystkie dzieciaki, które
do nas dołączyły, od początku były bardzo
chętne do nauki, wysiłku a często pomoczenia i pobrudzenia. Nikomu z nich w
żaden sposób to nie przeszkadzało. Wręcz
przeciwnie nawet mimo wyraźnej różnicy
wiekowej naszych podopiecznych zawiązała się pomiędzy nimi pewna nić porozumienia, wzajemnej pomocy i polegania na
sobie, co mamy nadzieję, będzie rzutowało
na ich przyszłość.
Taki okres to czas, kiedy można zrobić
pierwsze podsumowania, pokazać co robimy, pochwalić się osiągnięciami i przedstawić plany na przyszłość. Oto wybrane
wydarzenia z życia drużyny:
– DDP została powołana do życia 29 września 2012, tego dnia odbyła się również
inauguracyjna zbiórka;
– 23 grudnia 2013 odbyła się uroczysta
przysięga, co jest zawsze wielkim wydarzeniem w życiu każdego druha – uroczystość uświetniły władze naszej OSP,
jak również zaproszeni goście i rodzice;
– kolejne zbiórki to nauka i zabawa, zabawa i nauka... wszystko oczywiście
związane z pożarnictwem, pierwszą
pomocą, strażakami – czyli wszystkim
tym, co nierozerwalnie łączy się ze strażą pożarną.
Wielką radość sprawiła naszym młodym strażakom możliwość pokonania na
jednym ze spotkań toru przeszkód, który
trzeba było przejść w rocie (tu dwóch strażaków) przy wzajemnej współpracy, a dodatkowo należało rozwinąć linię gaśniczą ;
– 23 lutego odwiedziły nas zuchy ze
szczepu „Wilki” ZHP Mosina – było to
pierwsze nasze spotkanie, jednak wnioskując po minach nie tylko zuchów ale
również i ich kadry instruktorskiej, na
pewno nie ostatnie;
– 4 maja czyli święto wszystkich strażaków
– ten dzień na długo będziemy pamiętać, ponieważ byliśmy prawdopodobnie jedyną grupą w Polsce ugoszczoną

przez restaurację Burger King, w której
jak wiadomo ogień jest najważniejszy.
Tego dnia odwiedzając lokal na Malcie
czuliśmy się w niej wyjątkowo.
– kolejna majowa zbiórka również przyniosła naszym DDP'om moc atrakcji i
niespodzianek – 18 maja zamiast typowej zbiórki, zorganizowaliśmy w
naszej remizie „noc integracyjną”, w
której oprócz dzieci z drużyny pożarniczej brała również czynnie udział nasza
mosińska drużyna młodzieżowa. Gdyby
tylko chodziło o zmianę godziny i nocleg w remizie, nie było by o czym mówić...Jednak podczas tego spotkania
młodzi adepci przeżyli swój pierwszy
„alarm bojowy”, którego zwieńczeniem
był wjazd w górę drabiną 313P51 sąsiadującej z nami JRG9. Noc integracyjną
zakończyliśmy ogniskiem oraz zapoznaniem się z działaniem kamery termowizyjnej będącej na wyposażeniu
OSP Mosina.
– 8 czerwca podczas Festynu Organizacji
Pozarządowych miało się okazać, czego
się przez ten okres nauczyliśmy – zostaliśmy przez organizatorów poproszeni
o przygotowanie pokazu. Cała drużyna
stanęła na wysokości zadania, a symulowany pożar nie miał najmniejszych
szans rozwinąć się. Młodzi strażacy od
momentu wjazdu na sygnałach ciężkim
wozem bojowym, do momentu ogłoszenia zakończenia działań mieli całą sytuację pod kontrolą. A zadanie nie należało do najprostszych, musieli poradzić
sobie z ugaszeniem symulowanego
pożaru, zabezpieczeniem miejsca akcji
oraz udzieleniem pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej

Powyższy opis nie oddaje w 100% tego,
co robimy na zbiórkach. Dla niektórych
ciągłe uczenie się tak naprawdę tego
samego tylko za każdym razem trochę
inaczej może wydawać się nudne i monotonne. Jednak dla „naszej” czternastki
dzieciaków z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej to nie nuda a pasja i zainteresowanie. To chęć pomagania i służenia innym.
Na zakończenie kilka słów od nas, opiekunów. Wiele przez ten rok się działo, wydaje
się, że dużo udało nam się, jak na pierwszy
rok funkcjonowania osiągnąć, choć nie
wszystko jest widoczne na pierwszy rzut
oka. Wiele rzeczy będzie też dopiero procentować za jakiś czas.
Cieszy nas bardzo fakt, że mając wsparcie zarówno władz naszej OSP jak również i
włodarzy naszego miasta i gminy, możemy
wprowadzać w życie nasz autorski program,
wg którego szkolimy maluchy, wg którego
odbywają się zbiórki i inne spotkania, na
potrzebę których opracowaliśmy zestaw
sprawności. Zdajemy sobie sprawę, że tego
typu inicjatyw nie ma zbyt wiele, więc tym
bardziej cieszy nas fakt, że możemy przecierać szlaki, a za kilka lat być może służyć dobrą radą i pomocą innym jednostkom.
Chciałem z tego miejsca podziękować
wszystkim, którzy nas wspierają i którzy
nam pomagają.
Ze strażackim pozdrowieniem
Kuba Czajka, Karolina Czajka
opiekunowie DDP przy OSP Mosina
więcej informacji oraz zdjęć
jest dostępnych na naszym profilu:
https://www.facebook.com/DDPMosina
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ALPAT

Zespół muzyczny

Prace Ziemne

ONLY2

u Rozbiórki budynków, konstrukcji stalowych,

kominów itp. wraz z ich utylizacją

Profesjonalna
oprawa muzyczna imprez:

u Wykopy,

korytowanie, równanie

wesela, bankiety, festyny,
dancingi i inne imprezy

i porządkowanie terenu

u Utwardzanie placów, dróg

Gramy 90% polskich utworów
Mamy wolne terminy!
Atrakcyjne ceny!!!

u Przygotowanie

terenu

pod budowę

Tel. 608-072-021

u Załadunek

i rozładunek

lub

materiałów na paletach

505-337-790

u Wycinka drzew
u Usługi koparko-ładowarką
u Usługi koparką kołową

Tel. 602 128 760
alpat@op.pl
www.prace-ziemne.net

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ!

SMAŻLNIA RYB
Mosina Targowisko

Czynna:
wtorki , piątki i soboty
od 7.00 do 14.00
Oferuje
świeżo smażone filety
i tusze z ryb
Przyjmujemy zamówienia telefoniczne

501 607 903
512 215 054

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



KUPIĘ GRUNT ROLNY
POD SIEDLISKO
lub
GOSPODARSTWO ROLNE
w WIRACH, CZAPURACH,
ROGALINKU i OKOLICACH
KONTAKT:

603 944 531

SPRZEDAM
DOM

tronnie
pięknie, us y
położon

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Firma Marbruk
kompleksowe zakładanie
kostki pozbrukowej
i granitowej
Ułożenie jednego m2 – 15 zł,
z materiałem 70 zł
telefony:

601-793-970
614-372-621

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski
Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 813 32 26, kom. 602 805 672
www.szkolka-wojnowski.pl

Oferuje:
u własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów
iglastych i liściastych w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
u profesjonalne urządzanie ogrodów „pod klucz”
na bazie własnego materiału
u klientom indywidualnym urządzajacym we własnym
zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin
- pełne doradztwo gratis

NOWOŚCI W OFERCIE:
u dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
u specjalizacja żywopłoty
u pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie od 9 do 17
w soboty od 9 do 14

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gabinet Weterynaryjny „Gaja”
Lek. wet. Dominika Ludwiczak

ul. Reymonta 8
62-040 Puszczykowo
Tel. 609-513-161
www.gaja-puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
pon., śr., czw., pt. 11-19
wt. 13-17
sob. 9-12
niedziela i święta – dyżur telefoniczny
wizyty domowe

Psi Fryzjer – Salon Piękności dla psów
Tel. 511-201-361

(terminy do uzgodnienia telefonicznego)
ul. Reymonta 8
62-040 Puszczykowo
oferujemy:
- strzyżenie
- kąpiele
- rozczesywanie
- trymowanie
- toaleta uszu
- kosmetyki do pielęgnacji – na zamówienie

Jesteśmy z Państwem już 21 lat

OKNA
Z
PCV
Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73
tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl
„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

DEPAW

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa
Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23
tel. 61 8133 409
601 862 327
przyjęcia:

wtorki od godz 15.00

po uzgodnieniu telefonicznym

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- ADMINISTRACYJNYCH
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku/
- EGZEKUCYJNYCH
- UPADŁOŚCIOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

Używane podręczniki
Zapraszamy do zakupu
używanych podręczników

Książki tańsze o 50% w stosunku do nowych
Oferujemy książki w dobrym stanie
do szkoły podstawowej od 4 klasy,
gimnazjum i średniej
Rodzicu, zaoszczędź nawet 300 zł *
(dot. kompletu książek do gimnazjum)

Skupujemy również aktualne podręczniki
Mosina ul. Modrzewiowa 2
Czynne od pon.-pt. od godz. 18
Tel. 514 440 124
www.uzywanepodreczniki.com

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Aktualnie poszukujemy kandydatów do
pracy w naszym zakładzie produkcyjnym
na stanowisko: TOKARZ-ŚLUSARZ. Wyma
gania stawiane kandydatom: wykształce
nie min. zawodowe o specjalności obróbka
skrawaniem, doświadczenie przy obsłudze
tokarek uniwersalnych, frezarek, szlifie
rek, umiejętność korzystania z przyrządów
pomiarowych, dyspozycyjność. Prosimy
o przesyłanie CV na adres: dakor@atc.pl.
Tel. 609 773 651.
Mazury. Sprzedam duże siedlisko nad
jeziorem Krzywe wieś Nowe Krzywe gm.
Stare Juchy pow. Ełk dom 140 m stodoła
murowana 160 m budynek gospodar
czy 120 m razem 400 m działka 10800 m
prąd, siła, woda, co, stan dobry do jeziora

10 m pod pensjonat, agroturystykę, zakład wędliniarski inne w okolicy jeziora lasy
gmina turystyczna położona na trasie EłkGiżycko cena 580000,zł. Super Oferta 350
000 zł, tel. 502646398.
Mam 19 lat. Skończyłam w tym roku szkołę zawodową. Posiadam doświadczenie
w opiece nad dziećmi‚ mam z nimi dobry
kontakt. Pracy poszukuje w dowolnym kie
runku. Jestem osobą dyspozycyjną punk
tualną, sumienną. Posiadam prawo jazdy
kategorii B. Kontakt monika.arim@wp.pl
Poszukujemy osoby do pracy w dziale administracji w firmie produkcyjnej.
Wymagania język angielski na poziomie
komunikatywnym oraz doświadczenie na

Kronika kryminalna VII/VIII/IX 2013
31/07 w Dymaczewie Nowym mieszkający na działkach mężczyźni wdali się w bójkę będąc pod wpływem alkoholu, interweniowała policja;
07-14/08 w tych dniach nieznani sprawcy włamali się do domu
w budowie we wsi Czapury, dokonali kradzieży przewodów elektrycznych, raz na kwotę 1200 zł, a następnie 1400 zł sprawę bada
Policja;
14/07 we wsi Krosinko dokonano kradzieży układów napędowych
do bram wejściowych – straty 2700 zł;
17-18/08 w tych dniach miała miejsce kradzież z włamaniem do
domu jednorodzinnego na ul. Wiśniowej w Mosinie, skąd sprawcy
skradli radio-odtwarzacz, straty 1000 zł;
21/22.08 dokonano kradzieży z samochodu osobowego katalizatora układu wydechowego – straty 13 tys. zł;
26/08 w godz. 10.00-12.00 we wsi Rogalinek włamano się do domu

podobnym stanowisku. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: anna.donaj@adecco.com
Firma z okolic Mosiny zatrudni sumienną
i dokładną Panią do sprzątania. Kontakt tel.
508-418-912
Apteka w Śremie zatrudni technika i magistra farmacji. CV + list motywacyjny pro
szę przesyłać na adres apteka@wp.pl
Firma ochroniarska poszukuje osoby
na stanowisko Koordynatora. Wymagane
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
prawo jazdy,niekaralność. Oferujemy atrak
cyjne warunki zatrudnienia. Osoby zainte
resowane ofertą proszone są o przesłanie
CV na adres rekrutacja@isp24.pl

jednorodzinnego, skąd sprawcy ukradli komputer, sprzęt fotograficzny o wartości 6 tys. zł;
27/08 Sasinowo-Krajkowo, na drodze policjanci zatrzymali mieszkańca kierującego ciągnikiem rolniczym pod wpływem alkoholu –
1 promil w wydychanym powietrzu;
9/08 w Mosinie z budowy skradziono zagęszczarkę – straty 4 tys. zł;
28/08 – policjanci działający we współpracy z wydziałem do walki
z przestępstwem samochodowym zatrzymali trzech sprawców dokonujących wielu kradzieży samochodów i rowerów;
02/09 mieszkaniec woj. warmińsko-mazurskiego dokonał kradzieży w Mosinie w Tesco, został zatrzymany przez funkcjonariuszy
Policji;
03-04/09 we wsi Czapury – miało miejsce włamanie do samochodu, skąd skradziono akumulator i kołpaki;
POLICJA prosi o szczególną uwagę, ponieważ nasilają się kradzieże i włamania zarówno do posesji, domów jak i samochodów. Prosi
się o baczenie na osoby zachowujące się w dziwy i podejrzany sposób. Wszelkie nieprawidłowości zgłoś na Policję
(JSZ)

FORMATY OGŁOSZEŃ

Moduł podstawowy (czarno-biały)
60 x 60 mm
– 35 zł + VAT
60 x 125 mm (2 moduły)
– 70 zł + VAT
125 x 125 mm (4 moduły) – 140 zł + VAT
190 x 65 mm (3 moduły)
– 105 zł + VAT
Pół strony:
190 x 130 mm (6 modułów) – 210 zł + VAT
Cała strona:
190 x 265 mm (12 modułów) – 420 zł + VAT
1 moduł
2 moduły
3 moduły

W kolorze:

– 44 zł + VAT
– 88 zł + VAT
– 132 zł + VAT

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

4 moduły
– 176 zł + VAT
6 modułów
– pół strony – 264 zł + VAT
12 modułów – cała strona – 528 zł + VAT
Przy wielokrotnej emisji reklamy istnieje
możliwość negocjacji cen.
Na życzenie możemy zamieścić także ogłoszenie wielkości połowy modułu podstawowego – 25 x 25 mm.

Gazetę zamieszczamy w całości (PDF)
w Internecie:
www.gazeta-mosina.pl
bezterminowo i tutaj reklama jest bezpłatna, w ramach ceny za wydanie papierowe.

Banery internetowe – strona główna
1 baner = 50 zł netto miesięcznie
– szer. 250 pikseli, wys. 125
2 banery = 100 zł – 250 x 250
3 banery = 150 zł – 259 x 375, itd.
Adres redakcji:
62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
Kontakt:
Elżbieta Bylczyńska
tel. 61 898 10 59, kom. 660 031 893
e-mail: ebylczynska@op.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: J anek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba.
Opracowanie techniczne i graficzne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Rampa posiada najlepszy węgiel, mówią mieszkańcy. Zaopatrujemy się tylko u nich od lat.
Wychodzi dużo taniej, bo dobry węgiel jest bardziej wydajny.

P.H.U.

„,,RAMPA®®

Autoryzowany Sprzedawca Węgla
Katowickiego Holdingu Węglowego

poleca

WĘGIEL:
u GRUBY-KOSTKA
u ORZECHY
u MIAŁY
u EKO-GROSZEK
DREWNO KOMINKOWE LIŚCIASTE:
u SEZONOWANE
u CIĘTE
u ŁUPANE
TYLKO POLSKIE KOPALNIE!
WYSOKA JAKOŚĆ OPAŁU!
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

ALNA
T
A
R
Ż
A
D
SPRZE T NA MIEJSCU
R
TRANSPO
ZAPRASZAMY!
Plac składowy – STACJA PKP PUSZCZYKÓWKO
Otwarte:
pon. – pt. 8.00 – 15.30
		
sob. 8.00 – 13.00
Zamówienia telefoniczne:

61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

reklama

Nowy Supermarket INTERMARCHE w Luboniu
zatrudni:
Szefa rzeźników
u Rzeźników specjalistów w produkcji
wędlin
u Rzeźników
u Pomoc do rozbioru drobiu

Szefów działu:
u Spożywczy
u Drogeryjno-chemiczny
u Przemysłowy
u Świeży

Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

Wymagane doświadczenie w handlu

Szefa kucharzy
u Kucharzy
u Pomoc kucharza

u

u

u

Kierownika Sklepu – wymagane
kilkuletnie doświadczenie handlowe
na stanowisku kierowniczym w branży
spożywczej, umiejętność negocjacji,
kierowanie i zarządzanie zasobami
ludzkimi, kreatywność
u Z-cę Kierownika Sklepu – wymagane
doświadczenie w handlu
u Kadrową – mile widziana znajomość
programu Symfonia Kadry i Płace
u Księgową – mile widziana znajomość
programu Symfonia
u Informatyka
u

Główne kasjerki

Pracowników – sprzedawców na działy:
u Spożywczy
u Przemysłowy
u Drogeryjno-chemiczny
u Sprzedawców wędlin, serów, mięsa, ryb
u Kasjerki
u Sprzątaczki
u Magazyniera
u Pracowników porządkowych – chętnie
z grupą inwalidzką

e-mail: imlubon@gmail.com
tel. 697 071 305
Oferty kierować na adres:
Grano Sp. z o.o.
64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 12

